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 « برعلا ةغل ,» ةلجم

 يئارماسلا ميهاربا روتكدلا : ملقب
60 
 ةغل » ىلع مالكلا لبق ًازجوم ًافيرعن: بألا فرعن نا انل دبال

 ْ «٠ ٠ برعلا
 رهشنمسماخلايف دادنب يف ''يلمركلايرم ساتسنابألا دلو

 ليئاربج وه لمألا يتانبل بأ نم 1488 ةنس نم ( سطسغا ) بآ
 ٠ ةيدادغب مأو ©"”داوع فسوي

 دادغب « نيلمركلا ءابآلا ةبردم » يف ريغص لفط وهو ملعت
 ٠ ةيئادتالا ةئاردلا اهغ ىهنأو

 منأو : يكلوئاكلا قافتالا ةسردم » ىلا كلذ دمسب لقتتا

 ٠ ا4هلا ةلس اههف جرختو ةيوناثلا ةماردلا

 لبق « نيلمركلا ءابآلا ةسردم » يف ةببرعلل ًاسردم هتاح ادب

 ٠ هرمع نم نيررشملا متي نا
 توريب يف « نيعوسللا ءابآلا ةيلك ٠ ىلا ههه ةنس دادنب رداغ

 .٠ اهف ًاسردم راصن

 متأ امك ةينانويلاو ةببرعلا نيتغللا ةروكذملا « ةيلكلا » يف ملعت

 ٠ ةيسئرفلا هتسارد اهف

 ةيتابهرلا ىلا ىمتاف ١ههلاا ةنس اكيجلب ىلا توريب رداغ
 جيل ةئيدم برق 0© معمص# نومرفش ريد يف ةيلمركلا

 2 هفههم
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 نأ دعي « يلمركلا يرام ساتسنا » مساب ةرتفلا هذه يف فرع

 ٠ ©« ينيراملا ليئاخيم سرطب » همشا ناك

 يف هلاعلا مولعلا ىقلتل انرف ىلا اههح ةنس اكجلب رداغ

 ٠ ةنمد[مءالنمع  هيلضوم يف كلذ ناكو توهاللاو ةفسلفلا

 اسيسف مسر هنا فرعت انناف يحبسملا نيدلا لاجر نم هنوك امأ

 ٠ ا١هه4 ةئس « يلم ركلا يرام ساتسنا ه مساب

 ٠ هبيرغلاو ةيقرشلا دالبلا فلتخم نيب ةدع تالحرب ماف

 ةخيراتو ةيوغل ةفلتحم تاعوضوم يف ةريثك تالاقم بتك

 ٠ ةعامتجاو

 ةيبرعلاب لصتت ةفلتخم تاعوضوم ةيوغللا هئحام تاوانت

 ةينايرسلاك هئحابم داوم نم تراصف اهفرع يتلا ةيماسلا تاغللاب اهتقالعو
 ٠ ١ ةشادملاو ةسشحلاو

 ةيسرافلا هلوصأ ىلا هدرو ةيبرعلا يف لبخدلا عوضوم يف بتك
 ٠ نيفارعلا ةماع ةغل يف هنم ناك ام امسس الو ةيكرتلاو

 ٠ ةببرغلاو ةبقرسشلا تالجملا نم ةريبك ةفئاط يف ةثحابم رشن

 « ليلكالا ٠ باتك نماثلا ءزجلا اهنم بتكلا نم ةفئاط ققح

 « دمح؟ مب للخملا «٠ نيملا ٠» باتك نم ةريغص ةعطقو « ينادمهلل

 دعاس نب ا , دمحمل « رهاوجلا لاوحأ يف رئاخذلا بخن هاو

 « هالو ةلس ىفوتملا ينافكالا نباب فورعملا يراجنسلا يراصنالا

 سم نميلا كلم ىلوت نم يف ماتخلا كسم حرش يف مارملا غولب هاو
 ةلس دعب ىفوتملا يشرعلا دمحا نب نيسح يضاقلل « ماماو كلم.
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 ةرازو مايأ يف اهباتكو دادنب ءارعش وأ « ءارعشلا ةركذن ء هوم.

 ٠ ها11945 ىلا 17٠6 ةنس دودح يف دادغب ىلاو اشاب دواد موح رملا

 ٠ هاا/4!/ ةنس ىقوتملا ينابا رهشنا يببطخلا رداقلادبعل

 : اهنم انك فلأ

 ٠ (1988 ةرهاقلا ةيرصعلا ةعبطملا) تايمنلا ملعو ةيبرعلا دوقنلا

 ةرهاقلا ةيرصعلا ةعبطلا) اهلاهكاو اهومنو ةبرعلا ةغللا ءوشن

 ٠ لدعم

 ٠ (و80 دادغب) نيمدقألا نييوغللا طالغأ

 يملعلا عمجملا يف وضعو يناملالا تايقرسنملا عمجم يف ًاوضع نك

 دقو ٠ ةرهاقلا يف ةيبرعلا ةغللا عمجم يف اوضعو قشمد يف يبرعلا

 * دادغي يف رشنلاو ةمجرتلا ةنجلل نيسسؤملا ءاضعالا نم ناك
 * 1941 ةنس يناثلا نوناك نم عباسلا مويلا يف دادغس يفوت

 نايا تاوئس ثالئو ًافين « مالسلا راد » ةلحم ريرحت ىلوت

 + لوألا _ىنظنللا نرخلا

 فقز

 زومت ) ه8808١ ةنس نم بجر يف دادغبب ىلمركلا بالا ردصأ
 لئاسبملا اهيف جلاع « برعلا ةغل » اهامس ةببرع ةلجم ( ما١91 ةنس

 ةليوط ثحابم تمض امك ةيبدالاو ةيعامتجالاو ةيخيراتلاو ةيوفللا

 ملعب لصتت ةفيرط دئاوف بناج ىلا هخيراتو يملعلا حلطصملاب لصتت

 : اهنم ءزج لوا يف لاف ٠ هتثبو ناسنالا

 ةمدخ ةبرهشلا ةلجملا هذه رادصا ىلع ةبنلا اندقع دقو ٠.6.٠ ه
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 هلهأو قارعلا فرعن نأ اهئاشنا نم ةياغلاو ٠ بدالاو ملعلاو نطولل

 نم انع ىأن نمبو ةيقرشلا .رايدلا ناكس نم انرواج نمب هريهاشمو

 انينطو ىلا لقنو ٠ ةبيرغلا راطقالا يف نيقرشتسملاو نيثحابلاو ءاململا
 نع نيروهشملا باتكلا نم مهريغو جنرفالا مهنع هبتكب ام نيفقارعلا
 : لاق نأ ىلا ٠ « نيدلاخو نيلاحو نيلاخ نم مهماوقأو مهدالب

 هيف درونو الآ ةلجملا هذه نيواود نم اناويد عدنال انا مث »
 امم « ةفييرطلا ةببرعلا عاضوالاو < ةئيدحلا تاحلطصملا نم اًنيش

 يف ةمدقتلا ماوقالا ةاراجم ىلا انب ودحيو 6 ةفيرسنلا انتغل عسوي

 تالولدملاو ٠ةيرصعلا تاعوضوملانم اهيف ثدحتسي امب ةفيشملا ةراضحلا

 راكفالاو ةيلاخلا ريواصتلاو ةيعانصلا وأ ةينفلا تاودالاو ةيلقملا
 عاطقال دهعلا اذه يف اناسل يف فدارم الو اهل لباقم ال يتلا ةيملعلا

 عاطقن'و ايازرلاو بلاونلا نم عوبرلا هذه بذتتا ام ةرثكب دقعلا ماظن

 ريس يف تلاز 3 يتلا ةيبرغلا اهدهاعمو ةراضحلا ملاعم نع انرايد

 يف لازن ال نحنو ٠ دلوتو عّسوتو < ددجتو مدقتو « ديدش ثيثح
 « ريبكلا انلمأ اذهف « دوكرو دومخو < دومجو فوقوو « ديو ثير

 : ريدج ةباجالابو « ريدق ءيش لك ىلع وهو ريسبتلاو نوعلا هللا نمو

 لقخ الو رومالا تامسمسج لواح

 قاندأ ىلملاو دماحملا نا

 ارصقم نوكت نأ كسضفني بغراو

 قابس بالطلا اهيف ةياغ نع
 امجسم ةروكذملا هتلجم نم ةيونس ةعومجم لكل بالا لعج دقو
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 كامكا بالل رسبت ملو ٠ تسرهفلاب ةقحلا تامجرتملل اسسنرف

 برحلا نالعا ببسي « برعلا ةغل ٠ هتلجم نم ةعبارلا ةعومجملا
 ةلجملا تادوسم تّدظو كارتالا ءافنا دقف 1414 ةنس ىلوالا ىمظعلا

 ٠ نوثبدلا اهيف ثبعب
 ردصأف نويناطيربلا اهلتحا نأ دعب دادغب ىلا ساتسنا بالا داعو

 فصن ةعيضو ه اهيلع بلك دقو « مالسلا راد » ةلجم 1911 ةنس

 نوؤشب ينمتو خيراتلاو عامتجالاو ململاو بدالا يف ثحمت ةيرهش

 ٠ م ةصاخ قارعلا

 جلاعي ملو « بدالا اهرهاظ نك ناو ةساس اهتهجو تناكو

 ةيستاللا فورحلا .دوجو مدعل تللذو « البلف الا ةيوغللا لئاسملا اهيف

 نم رثكأ رودصلا ىلع « مالسلا راد ٠ ةلجم ترمتساو ٠ ةيعاطلا

 « برعلا ةغل ٠ ةلجم رادصا ساتسنا بالا فنأتسا مث ٠ تاونس ثالن

 نم لوالا ءزجلا جرخف قارعلاب ةيلصيفلا ةيمشاهلا ةموكحلا دهع ىلع
 هده يف ملكت دقو ٠ ماو76 ةنس زومت يف ةعبارلا ةيونسلا ةعومجملا

 تالاقم باتكلا نم هريغا رشنو ةيوغللا لئاسملا نم ريثك ىلع ةعومجملا
 ٠ كلذ يف

 :  ةدلاخ عاضوأ » اهناونع ةلاقم يف وه لاق

 ةلالث ىلع مويلا مه ملقلاو ملعلا بابرأ نم داضلاب نوقطانلاو

 ل ماسقا

 اهكبس بيلاسأو ةديدجلا ةيمجعالا ظافلالا ذاختا ديري مسق

 برعلا نم نورجاهملا مه يأرلا انه باحصأو ٠ انتغل يف اهلاخداو

 ريغ ةما -- نييرصملا نيب مهنم ىرتو « هب روأو هكريما يف نولزانلا
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 ةدايزلا هذه ناو « لدبتلاو ريغتلا يف يه ةايحلا نا مهرذعو ةللق
 ٠ ةغلل ةورثو ىنغ

 مهو ٠ اديعز ناك ولو مجاعالا ةورثا نم ايش ديري ال مسقو
 مهتجحو ٠ رصم ضعبو قارعلاو نيطسلفو ةيروس يف مالفالا ةلمح
 اهنيعي ام ىلإ ةغللا مسج ةكرح قيعي ام ىلع فقوتي ال ىنغلا نا
 الاو < ةورثو اهل انوعو ةديدج ةوف اهل نوكتل اهءاضعأو اهمد لئميو
 اهنيشيو اهب دحتي ال هناف مهتغلو برعلا عاضوال افلام ناك امف

 رواجتت اذا ناسنالا مسجف < اهتاحب ىدوأ امبر لب ال « اهضرميو
 ٠ احيحص ال اضيرم دع هل مزاللا ردقلا هنمس

 ةغل نم ذخأن نا انيلعف ٠ اهطاسوأ رومالا ريخ ناب لوقي مسو
 ٠ ءانعم ىدؤي ام اهيف دجن الو انتفل يف هققحن نا نكمي ال ام بناجالا
 برعلل ذختيف ٠ لوهجم مويلا وه ةيداضلا ةغللا يف هلباقم نأ وأ
 بابرأو ٠ انتغل يف هنع ضآوعب ام فرعت امثير بارغالا مالك نم
 ٠ ٠ ةيبرعلا رايدلا عيمج يف نورشتنم يأرلا اذه

 باك" رشنب ةعبارلا ةعومجملا هذه يف سائسنا بالا ذخاو
 وهو ٠ يفاصرلا فورعم رعاشلل « قارعلا لهأ مالك يف قارملا عفد ٠
 م .٠ اهب ريعتلا بيلاسأو ةيماعلا ةيقارعلا ةغللا فرص جلاعي باتك
 .٠ ةماعلا ةغللا ىلع مالكلا متل داوج ىفطصم ءاج

 فالتخاب ةبرعلا ةغللا ةمدخ ىلع برعلا ةغل ةلجم ترمتساو
 ةيونسلا اهتادلجم ةدع تناكف 19١ ةنس ىلا اهسلاسأ عاونتو اهعاونأ
 ةيملعلا تاحلطصملاو تادرفملا ىلع مالكلا نينافأ نم اهفو ٠ اعسن
 يف ىرخالا ثحابملا نع الضف يبدالا دقنلاو بيكارتلاو ةينفلاو
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 ةايحلاو قارعلا خيرات اميس الو صاخلا خيراتلاو ماعلا خيراتلا

 رداونلاو « ةبوتكملا صوصنلاو ةطوطخملا لئاسرلا رسشنو « ةيعامتجالا

 ٠ نونف ةدع يف ةيفخلا

 ظافلالا » ناوضب ةلافم ةلجملا هذه يف رسشن ام فرطا نمو

 هذه تمض امك ةملغ فسويل «٠ ةيقارعلا ةيماعلا ةغللا يف ةسرألا

 تاذ اهلمج امم ةضخيراتلاو ةيوغللا ثحابملا نم ةفئاط ةعومجملا

 ٠ ةمج دئاوف

 ايل
 لاجملا يهف ةريثك دئاوف مدقن « برعلا ةغل ٠ ةلجم تادلجم نا

 مهراكفأو مهمولع هيف اورسشنيل باتكلاو ءابدالاو .نويوفللا هدجو يذلا

 ريك ىلع ةيواح تادلجللا هذه تءاج كلذلو ةفلتخم تاعوضوم يف

 فيكو ةيخيراتلا هتدام ةلجملا هذه يف ةغالا بلاط دحي ٠ فراعملا نم

 بيدالا اهيف دجيو ٠ ةيمقاولا ةاحلاب ةيوق جئاشو تاذ ةنلا نوكت

 خيراتلاب نويطملا اهيف دجيو هخيراتو هدقنو بدالاب لصتت ةدم

 بلاط اهيف دجيو ٠ ةلاع ةميق تاذ قئاثو قارعلا خيرات اميس الو

 ةفالعو <« مهعئابطو مهدلاقتو ماوقالا تاداعب لصتت ةدام عامتجالا

 « مهتشيعم ةقيرطو « ةئيبلا هذهل ءالؤه فيكتو « ناكسلاب ةثيبلا
 متهما اهيف دجيو ٠ مهدئاقعو مهلاثمأو مهيناغاو مهراكفأو « مهفرحو

 اهلوصأو ةميدقلا تانايدلاب لصتت ةدام بهاذملاو لحنلاو دئاقعلاب

 ٠ اهتافلخمو

 ةكرحلا نع فشكت ةيخيرات قئاثو اذه لك نم ببسب يهو

 فلخت ةرتق بقع ءاج يذلا نرقلا اذه علطم يف قارعلا يف ةيململا
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 ةديدجلا ةراضحلا بكرب قاحللا نع قارعلا اهيف عطقن! دمالا ليوط

 يه ةصاخ ةفقو اهنم فقوف ةديدجلا ةراضحلا هذه لقتسي ذخأف

 ٠ رخآ عديو ائيش ذخأي يذلا ركفملا لمأتلا ةفقو

 ةغل ه ةنازخلا هذه يف امب ملع ىلع ديدجلا انيج نظأ امو

 نأ عطتسي ثحابلا نأ كلذ ٠ داوملا فلتخم يف دئاوف نم « برعلا

 ٠ ١ اريبك املع المع ىلوالا داوملا هذه نم ميقي

 لجا نم اهعبط ةداعاب ةلجملا هذه ريس ناك كلذ لجأ نمو

 ٠ ةرتفلا هذه يف اهعفناو لامعالا

 يتارماسلا ميهاربا روتكدلا

 ١والء/اا/١٠ يف

 0 ا اا تا تحتل
 داوع سيكروكل جلمزكلا يرام ساتسنا بالا : رظنا ١

 ةيوغللا هؤارآو يلمركل؛ يرام ساتسنا بالاو , 1111 دادغب
 ١9577 ٠ ةرهاقل) يئارماسلا ميهاربا روتكدلل

 نم [ فاص رحب ] يف دلو ينانبل داوع فسوي ليئاربج  "؟
 3146٠ ٠ ةنس دادغب ىلا حزنو ١855 ةنس نانبل لبج يف ايفكب ءايحا
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 <( نيلسرملا نييامركل ءابالا دي

 « ىلهركلا ىدام ساتسلا بالا : اهزامتما بحاص]إ

 » ىليجدلامظاك وؤسملا اهريدم ج

 هج
 فصتو ىدحم : هتبالوو دادغب ىف اهكارتشا لد

 تاكئرف ةعت : ناسالا هس را! رايدلا ىف:

 اكنرف رشع انما : هيبلجالا رايدا ىفء

 ددعلا ١ زوم ١911

 بادالا :هعيطم ىف تعبط دادخت
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 ىا نا سك ه8 هك ع
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 باتكلاو نيكرتشملاو ءابدالا ىلا (

 ٠ رمشنب مل ما ترمشت ةلاسرلا داعتال .

 ٠ اهوضوم ىف ةمان نكت ملام ةلاقم عبطب عرشبال .

 ٠ اكرشم دعلا لوالا ددعلا لق نه .

 ٠ لدلا همم نكي منا كارتشالا بلط ىلا تفتلبال .
 ء ففصنو كنرف يرأاىفو غاص شورغ 4 دادغبف ددعلاة يق ٠
 ىف ديربلا ىلع اليوحت طدبلاب ثعرياتلجمب كارتشالا بحي نم لك ٠

 لسوةطساوبوا ديم دين وكيف دلافدادغب ىف الا . ناك دلب ىا
 هب دم الةلجلا زايتما بحام ماب ليخم لصو هيذخ ؤيالكارتشالك ٠

 ريدنع اهلطيلق دادعالا سمإ ىرتشم نطولا ءامبا نم بحا نم

 راشعنوساس نوببص اجاوخلا نموا دادغبىف نييلمركلا ءابالا
 .هشقلاباب دنع قوقحلا بتكم قوف

 ماماب لقثلا ةردجا صلاخ نركي نا بجي اسنيلا هب ثعبيام لك ٠
 نيظفالا نيذه ىبع دازي الزا دونو « . دادغب ىف ساتسناه

 . هلاتفتليال هب ثعببام ديرب ةرحا عقد مل نعد ثلانفرح
 ةلغا زايتمابحاص عجاري ةلجلا ف. غىلع ”ىث نالعا دارا نه ٠

 ٠ نيماضملا زوانع »

 < داقتنالاو ائراتملاو ظيرقتلا ب سنألا انؤاقدصا ١ انتل ةطخ
 و بردلا ةفل تاتش عسمح ىف قارعلا لها :لضف ه انركش ه انفسا
 نافا قوزرل مالسلا راد ةغل ىف مانالا ةنب 1١ للعلا حدم ىف تايبأ

 ناملسل دحم 14 هل تاغثالاو تايغالاو تاغالا نيود عقانم ١١ ىدع
 ماقول ١ مم ةقفتالاوا 1 ةفيكملا 000 لدأتلا 7١ ليخدلا ىدنفا

 ةمالاب ةمدقملا مب ءافشلا عوسبم ”» هرواجامو قارعلا ىف رهشلا

 4٠. ةيوانرفلا
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 افلا ةئس زومتر مشل قفاوملا لفل بجررهش نم لوالاءزملا

 قموو 0 (كمالاتلا)
 264 هدبج زو

 نيعملا حاتفللا هللا مسل

 اندقعدق « هددم ىلع لاكتالاو ,هنالا ىلع ركشلاوءىلاعتءدمح دعب

 ٠ بدالاو لعلاو نطولل ”ةمدخ ةيربشلا ةلحلا.هذه رادصا ىلع ةيالا

 انرواج نمي « ءريهاشمو هلهاو قارعلا فرعذ نا : اهءاشنا نم ةياغلاو

 نيقرشتسملاو نيثْحاِلاَو ءاملعلانم انعىأن نميو ةبقرشلارايدلا ناكس نم

 جرفالامهمنع هبتكيام « نييقارعلا انينطوىلالقنتو . ةيبرغلا راطقالاىف

 نيلاخأ نم 0 ممماوقاو ,ثدالب نعع ني روهملا باتكلا نم مهريغو
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٠. 

 را نا رسك هك هك

1 

 باتكلاو نيكرتشملاو ءابدالا ىلا )
 ٠ رمشنب مل ما ترمشت ةلاسرلا داعتال .

 ٠ اهوضوم ىف ةمان نكن ملام ةلاقم عبطب عرشبال .

 . طكرتشم دعب لوالا ددعلا لق 0

 . لدلا هعم نكي ملنا كارتشالا بلط ىلا تن

 ٠ فصنو كنرف يرااىفو غاص شورغ 4 دادشبيف ددعلاة هيف .

 ٠ ىف ديربلا ىلع اليوحت !دبلاب ثعبيانتلجم كارتشالا بحي نم لك

 لصوةطساوبوا ردم دين وكيعق دلافدا دغب ىف الا . ناك دلب ىا

 هب دمي الةلجلا زايتما بحام مساي يذم لصو هبدَخ 0 5
 ريدنم اهلطيلف دادعالا سمب ىرتشم نطولا ءانبان م بحا نب
 راشعنوساس نويهص اجاوكلا نموا دادغيىف نييلمركلا ءاب الا
 .هشقلاباب دنع قوقحلا بتكم قوف

 ماماب لقثلا ةرسجا صااخل نركي نا بجي اسنيلا هب ثعبيام لك ٠
 نيظفالا نيذه ىبع دازي الذا دوتو « . دادغي ىف ساتسنتا »

 . هللاتفتليال هب ثعبيام ديرب ةرا عقد مل نعد. ثاانفرح

 5+ 7 0 ىلا ةلغا زاتمابحاص عجارب لاف. غىلع ”ىث نالعا دارانمه ٠
 »و نيماضملا زوانع

 © داقتنالاو افراشملاو ظيرقتلا "ب صناألا انؤاقدصا ١ انتل ةلطخ
 و بردلا ةغل تاتش عسمح ىف قارعلا لها :لضف + انركش ه انفسا
 ناقا قوزرل مالسلا راد ةغل ىف مانالا ةنب 1١ معلا حدم ىف تايبا

 نايلسل دج 1١4 هل تاغثالاو تايغالاو تاغللا نرودم عقانم 1١7١ ىدع

 مقوم ل مم ةقفتنملاوا ةفمكملا 6# لسأتلا ٠١ ليخدلا ىدنفا
 ةعالاب ةمدقملا مسإ/ ءافشلا عوسف مب هرواجامو قارعلا ىف رهنلا

 4٠. ةيواسن رفلا
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 بيحب 8 محاسب ايضا نتاج

 ١41١ هنس زومترهشل قفاوملا ١1؟4 بجرر مش نم لوالازملا

 33و ( ىلوالا هنساا )
 2264 «تبج نطو

 نيعملا حاتفلا هللا سل

 اندقعدق « هددم ىلع لاكتالاو ,هنالا ىلع ركشلاوءىلاعتءدمح دعب

 ٠ بدالاو ملعلاو نطولل ”ةمدخ ةيرهشلا ةللا .ءذه رادصا ىلع ةبثلا

 انرواج نمي « ءريهاشمو هلهاو قارعلاإ فرعذ نا : اهئاشنا نم ةياغلاو

 نيقرشتسملاو نيتْخاِلاو ءاملعلانم انعىأن نميو ةبقرشلارايدلا ناكس نم

 جترفالامهمنع هيتكيام « نييقارعلا انيينطوىلالقننو . ةيبرغلا راطقالاىف

 نيلاخأ وذ مم,ماوقاو ,ثدالب نعء ني روهسملا باتكلانم مه ريغو
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5 

 ىا يا ىرعك ه6 م6

٠ 

3 

 باتنكلاو نيكرتشملاو ءابدالا ىلا )
 ٠ رششنت ل ما ترمشت ةلاسرلا داعتال .

 ٠ اهوضوم ىف ةمان نكن ملام ةلاقم عبطب عرشبال .
 . اكرتشم دعي لوالا ددعلا لبق نم
 . لدلا همم نكي لنا كارتشالا بلط ىلا تفتلبال

 ٠ فصنو كنرف ير ىفو غاص شورغ 4 دادشبيف ددعلاة ف .

 .٠ ىف ديربلا ىلع اليوحم لدبلاب ثعبياتتلجمب كارتشالا بحب نم لك

 لسوةطساوبوا ردي دين وكيع دلفدا دغب ف الا . ناك دلب ىا
 هب دي الة للا زايتماب حام مسايليذم لصو هبذخ ؤياالثلا رتشالك ٠
 ريد نم ااطيلق دادعالا مب ىرتشم نطولا ءانبا نع بحا نم ٠

 راع نوساس نوبهص اجاوخلا نموا دادغبىف نيلمركلا ايلا
 .هشقلاٍباب دنع قوقحلا بتكم قوف

 ماماب لقثلا ةردجا صااخ نركي نا بج اسنيلا هب ثعببام لك ٠
 نيظفالا نيذه ىلع دار اللا دونو « . دادغب ىف سان اه

 . هلاتفتليال هب ثعبيام ديرب ةرحا عقدي مل نعد ٠ ثلانفرح
 دا ب ادع 17 5 ةلغا زاتمايحاص مجارب ةلغا ف. غىلع ”ىث نالعا دارانم ٠

 4 نيماضملا زهانع ©
  داقتنالاو اةراعملاو ظيرقتلا # صبا انؤاقدصا ١ انتل ةطخ
 و بردلا ةفل تاتش عمج ىف قارعلا لها لضف 1 انركش ه انفسا
 نداقا قوزرل مالسلا راد ةغل ىف مانالا ةنب 1١ ىملعلا حدم ىف تايب
 نايلسل دج ١4 هل تافثالاو تايغالاو تاغالا نيودم عقانم ١١ ىدع
 ماقد ١ مم ةقفتلملاوا ةقيكملا نك لدأتلا 15 ليخدلا ىدنفا

 ةمالأب ةمدقملا إب ءافشلا عوف مب هرواجامو قارعلا ىف رهشلا

 4٠. ةيواننرفلا
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03 
 م يك

 - اديك تا أع

 فلل هئس زوع رهشل قفاوملا لفحلا بجرر مش نم لوالاءزملا

 3263و ( ىلوالا هنساا )
 32.6. 34 د

 نيعملا جاتملا هللا مم نيعملا مساتفلا هللامسا

 اندقعدق « هددم ىلع لاكتالاو ,هنالا ىلع ركشلاو«ىلاءتءدح دعب

 ٠ بدالاو لعلاو نطوال ”ةمدخ ةيرهشلا ةلحلا هذه رادصا ىلع ةبنلا

 انرواج نمي « ءريهاشمو هلهاو قارعلا فرعذ نا : اهئاشنا نم ةياغلاو

 نيقرشتسملاو نيئْحالاو ءاملعلا نم انعىأت نميو ةبقرسشلارايدلا ناكس نه

 جترفالا مهنع هيتكيام « نيبقارعلا انيبتطوىلالقنتو . ةيبرغلا راطقالا ىف

 نيلاخأ نم , ميساوقاو ,هدالب نعءنيروهشملا باتكلا نم مهريغو
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 ؟ [ ةمدقلا ]

 . نيدلاخو نييااحو

 دئارطاو تالجلا باغا ايأر اننا وه لمغلا اذه ىلا انمفد ىذلاو
 الا ركذت الو ءاهلاجرو اهباحا دال نع ثحب « ةرايسلا فحصلاو
 ثنا نا ء بسانملا نم اسيأرف . !يوذو ءاجرالا هذه نع هفانلا دْزْملا
 نيب ةفورعملا عونرلا فاصم ىف قارعلا لخديل ةينمالا ىف امي ىنت ةلحب
 . ةرضحتملا «دمتملا مالا

 نمو « امسفن ةلجلا م١ نم ةرهاظف « اهقرطن ىتلا باوبالا اما
 رءزج لكف دقيف كنذ ىلع ةدايزو . !هضونم اهانيخوت ىتلا ةياغلا
 نم ضحبو حرصا» هيف نودنو « قارعلا ىف ريشلا ردات ه اهنازجانم
 برعلا ةريزج رايدنم هيحاونو ق'رعلا ىف ترج ىتلا عئاقولاو رابخالا
 ةئهارلا قئاقحلا اف شقنن ًاحاولا نوكتتنا ء فصلا هذه حاصتل
 . ةجاحلا دنع هيلا عج ًاعج سمو ةنهاولا قشاقشلا ال

 ةيلابخوا ةيخمران ةياور اهدادعا نع ددع لك ىفاضيا بتكذو

 ترجوا برعلا ءاشبا دحا اهعوضوم نوكي امم ةيلايخ ةيخيراتوا
 . ءامو ًاضرا ةمب ركلا رايدلا هذه قلعت اهل و' برعلا دالب ىف اهعقاو
 . ًانارمصو ًاناكس . ًءامسو اوه

 ًائيش هيف دروتو الا للا هذه نيواود نع ًاناويد عدبال اننا مث
 اتغا عسوب امم « ةفيراطلا ةي.رعلا عاضوالاو « ةثيدحلا تاحلطه ملا نم
 « ةفيثأا ةراضللا ىف ةمدقتملا ماوقالا ةاراحم ىلا انب ودحيو . ةفرمشلا
 « ةبلقملا تالولدملاو « ةيرسصعلا تاعوضوملا نم انف ثدحتسي ام
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 [ صلخلا ااؤاقدصا ] ئك

 ةيملعلا راكفالاو . ةيلابخلا ريواصتلاو « ةيعانصلاوا ةينفلا تاودالاو

 ماظن عاطل . دهملا اذه ىف انناسلىف اهل فد'ىم الو لباقمال ىتلا

 انرايدعاطقلاو . ايازرلاو بئاونلا نم عوبرلا هذه باتناام ةزدكب . دقملا

 ثدثح ريس ىف تلازال ىتلا ةِسرغلا اهدهاممو ةراضحلا ملاعم نع

 ديوث ير ريسفف لازنال نحتو . دلوتو عسولو . ددجمو مدّهو . ديدش

 دوكرو دومحو .دومحو قوقوو

 '”ىش لك ىلع وهو . ريسبتلاو نوعلا هللا نمو « ريبكلا الما اذهف

 : ريدج ةباجالابو ريدق

 قازرا ىلعلاو دماحملانا لَ الو رومالا تاماسج لواح

 قابس بالطلا اهو ةياغ نع رص ءنوكتنا كسفنب بغراو

 ( صلخاا انؤاقدصا )

 اهسحتسيف ءالضفلا ءابدالا ض»ب ىدباو ةلجملا ءذه عوقو نم دبال

 حابقتسالاو ناسحتسالا درحمنا ىلع . رخ الا ضعبلا اهحبقتسيو مهضعب

 . هل ىتعمال نررمالا نبذه دا ىلعلئاقلا لمحتام ىلا ةراشالا نودي

 ةمص ريدتلل ايلا هب ثعببو عصانلا ناهربلاب همالك ديؤي ن٠ : قحلاو

 ناو حداملاوا ظرقملا ىلا تفتلنال انناب رهجت اننا دس . هداقتناو همالك

 جردنال اذهلو . انروصّ# نيقيلا انملعل , هتحصا هجو همالكل رهظ

 ويحل دقانلا ىلا انرظن لك هجون اننكل . ءذه اتلحب ىفايش هله

 . بيصيق ضرغلا ىلا همالكب ىىرب ىذلا « ذيهحلا ءوفكلا
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 3 [ داقتنالاو "هفراشملاو ظيرقتلا ]

 انطالغا نم طلغ ىلع انمني, نم لكب ن الانم بحر نحن منهو
 نوكي نا طرشب . تنك .ةدوص ىاب انلاوقاوا انءارآ وا انمالك دقتسوا
 لك روربما اذه هلمع ىنع ءركشنو لب . ىوهلاو ضرغلانم الاخ

 نم لك لضفب هونن اننا 5 . هيلع هبي نا هللا م هل باطتو « ركشلا
 املاح , اناطلغب رارقالا نم فاكتتسنالو . روهمجبا ريخ هبام ىلا اندْشرب
 . ءدحو ل لامكلا نال . هيلع علطت

 يي هايف زي يق 5 5-6 1

 « داقتنالاو ةفراشلاو ظيرفتلا »
 انيويع عامس دوعن الك له ملنا نين رسشأ! رمشعم باغا نحن

 ابق بذكال نوال ةرهاظ بويعلا كلت تناك ولو « انريغ ناسا نم
 ىذلا اذهو . اضخم ًابذك ناك ولو ظبرقتاا بحب اناجوا انلكو . هتبلا
 ىدقتم نم ةءامح نا ديب . مظعلا ررضلا اذه هب رضاو انقرش رخآ
 اذه نم ائيش مولا نوباهيال لعلاو لضفلا ىف مدقلا ىخسارلا انمئابدا
 ظرقملا ىلع ريثكب هنولضفيو رظناا قداصلا دقتاملا نويحيرو لب . لبقلا
 لضفلا لها نم ةيلحلا هذه ىف نيلحلا لهجتانك املو . ةجهللا بذاكلا
 تالحيو دئارجنم ةبملعلا مهايام» اننودهي نيذلا ىلا بلط:ت بدالاو
 مهتاعجا صيف اوعارينا لقلاونحلاو معلا جاتن راسو تاعويامو تافل ؤمو

 . داقتنالاو , ةفراشملاو « ظيرقتلا : ىهو ظافلالا هذه ىنعم انايا

 طوع هد ؟ةنعع !'ك10هءظيرقتللد ةيملعلا ةيدهلا ىلع اويتك ناف
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 عانس ] ٠

 رَّمو مهردص جلديو مهرطاخ بيطي ام الاميده نع ملكشنال نحنف

 ٠ مه رظان

 « طمع فرصصاع ممصلتت ةفراشمال ١» ةظفاب اهوردص ناو

 حجر نانودب اهنائيسنمرك ذنام رده 'ةيدهلا فام تاتسح ركذن نحف

 ”ىثلا فراش ردصم ةفراشملا نال . ىرخالا ىلع نازيملا ىفك ىدحا

 ءالعلاملإ هولعي نطوم نم مالا ىلع علطملاو . قوف نم هيلع علطا اذا

 هباع فقو اب قطني هيلا ةجاحلا دنعو . ريغال هتيؤر تيئديام دهاشي

 ٠ ضرغ لك نم لاخ صاخم فوقو
 لطوسع ص تنع اذ كتونع داقتنالل»ةيدهملا ىلع بتك اذا اماو

 ىلع نيتفكلا ىدحا حجرنف انرظنا حوليامىلع انيار هيف ىدبن ذئتيخ

 نم ذوخام لصالا ىف داقتنالا نال . تائيسوا تانسح نم ىرخالا
 اهديج فرعءل اهرظنو اهزيم اذا : اهدقتنا : لاس . مهارذلا داقتنا

 .٠ اهفز نم

 دح اىنع انيار ايف ىدستنا ان غاس ةراشالا نم ةيدهلا تلخ اذاو

 .تااكةروص ىاب انموليزاىدهملل قحبنانودب . رابخلاب ةثالثلا ءوجولا

 ىلا انمالك انئلبا دقو . اذه لوالا ددعلا ذنم انيلع بجاولاب انق اننال

 . غالبلا الا لوسرلا ىلع امو . عيملا

 « اننسأ و
 ' ابك ًادغاك مالسسلا راد انمرضابس ىف دجتل اننوكلا فسأن
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 [انركش] ٠١
 ةيماشلا رايدلا ىف ةيرعلإ تالجلا راس عطش ةلحلا هله ردصنا

 8 ةيرمصملاو

 طاسو تالجلا راس تف ا مل انلوكل فسأت
 الو فرحلا مخضال رظنلا الار تاحفصلا هذه عبط نوكحيل ربكلا
 ٠ هاقيقد

 الماك الو هنامايف طبقتاا لما فرحلا اذه رت مل اننوكل فسأن

 : امسالو . هفورتع ريواصت ضع ىف
 لماكلا لكشلاب ملكلا ضعب طبضننا عيطتنال اننوكل فسأت

 ظفلتلا ركذ ىلا طبضلا رطضف اهدوجو مدعل تامالعو تاكرح نه
 . رك ذت هداف هديزر نا نودب ثحبلا ليطي مالكي فرحلاب

 تادمملا دنع متتف نامزلا عم قرتت انسباطمنا لمأت نحتف كلذ عمو
 كفذامو . انرايد نم قرا يه ىتلا ناسفا ةيبرعلا دالبلا ىف ةءان م اك
 قيفوتلا ىلاعت هنمو . ديمبوا ريسعب انيبنطو ىلع

 م ايو ع كيف

 (انركش»
 ءاادالاو ءامركلا قباستو الا ةلجلا انرادصا ربخ وده داك ام

 . انندعاسم ىلا

 جولتلا ىتتي نم . مدقلا مهلا كاذ داوجالا نيب رك ذلاب صخم

 نع تانسحلا ىتأي ىذلا . ميركلا همساب عرصتلا نع . ميمعلا هلضغ
 هلا لمت اننوكلو ٠ ةيبالا هش هب عربتسام ىلا رظنم الو . ةيخس دم
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 [ قارملا لها لضف ] /

 ناديملا اذه ىف . نانملا قاطن الف . ناثلا اذه ايش عمسي نا بحال

 اب ملكش ىلإ ةعاسلا ىنأت نا ىلا . ةيعلا ةراغالا هذه نم كا

 . ةيرح لكب هلع

 دنع مهرك ذ ىنأي ءابخ_سالا لئامالا ةارسسلا نم ءربغ كانهو

 . باتكلانم ءابدالا اماو . امناقوإب ةنوعرم رومالازال ةسرفلا حونس

 نسحو . مهعاب لوطي دهشت ىتلا مالاقم نم يهاذغ مهلضفو مهددسق

 انافكو . برعلاإ نوف رئاسو . بدالاو ململا ىف مهلفلغتو . مهعارب

 !وفحتامىلعو . تالاقملاو ذبل م انوفحتاام ىلع فوقولا معإبا ًاظيرأ
 . ليزجلا ركشلا انم مهلف ليبقلا اذهنم معربغو مه

 ه1

 ( قارعلا لها لضف )
 ( قافالا ماوقا رئاس ىلع )

 « برعلا ةغل تاتش عمج ىف و»

 ىتحىتش تايفلو ةديدع تاغل نوملكتي برعلا ةريزج ناكس ناك
 اهتاوخا رئاس نع ءارمخلا رضم شيرق ةغل زيمو اهدح وف مالسالا اج
 اهنادل نيب 3-3 تداك امو . اهعاستا مظع»و اهعاضوا ةرثكو اهتحاصفل

 اقفادآ ره تناك نا دعب ًارخاز ًارحب تحبصاف ىناعمو ىنابم تداز ىتح

 .ًانيادورذ رذنا دمب ةقراعنا املازغ نرق ومنال نينرق تبع اهلا ديب
 نيودتب ةباشملا ةياغ بارغالا ءالؤه ىنمف مجعلا برعلا طلاخ ىتح
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 ( قارعلا لها لضف ] م

 ”ىدايم اوعضوو ٠ اهدباواو اهدراوث طيض دعاوقو اهاوصاو هللا
 ةيئزطلا اهطباوض ماكحاب برعلا بيلاسا ىلع ىرجلاو اهقلتو اهذخا
 بوريض ىلع ةيرعلا ةغالا مولع ذئيح تأشنن . ةيلكلا اهطياورو
 . ةيمكلاو ةيفيكلا ىف اهعونم

 قافناب قارعلا لها ىلا دنا كلذ ىف لضفلا لك لضفلا نا ىلع
 اوناك مالسالا ردص ىف اوغين نذلا ءاملعلا عيمج نال ٠ قاقآلا لها
 . مولع اوذخا نمموا مه وطلاخ نثوا نييفارعلا نب

 اهيقرتو طرفا يرد ةغللا صبحك بيان لهجت تنا لهو
 ةددسعتلا اهقرط ن٠ موقالا طارصلا عابتاو اهلوصا قيقحيو اهنيودو
 أكن قارعلا رايدنم ةرصبااو ةفوكلا نيرصملا ىف سبلا ؟ ةفلتخلا
 نابع ءثآ ناتفناط . ؟ ةيشرقلا ةغللا مويلا محب رخاش نيذلا ءاملعلا اتاط

 را ىا . ةيمذاك الاب جرفالا نم انرصع ءايدا مويلا هيمسيام
 برغلا مها نم ةما لك ىف ًايوذل اممم دهعلا اذه ىف ىرتكلا . لجا
 يأدلا هلم ةياااو . مهب ةصاخلا مهتفلب مماريج نع اهلها زاتع لا
 اهددع ىدعتيال ىتاا ) ةيمذاكالا ءذهءاضعاىرئاذلو هباحا ةخأ نيسحت ىف
 للخ لكم ةغللا ةمال-س ظفح ىلع نورهم_ب ( ةما لك ىف دحاولا
 لباقمال ىتاا ةسونأملا ظافلالا ضع مهماوع نم نوستشو ٠ داسفوا
 نعريبعتلل اممع مهل ةةحودتمال ىتلاو ةحيصقلا مهغل ىف اهل قدارموا

 عضولا هضيرطلاوا ىنعملا ةةثيدلا ظافلالا نولخديو . مه راكفا
 . اهدوجو قاشتكابوا اهنالوادم طاشتساب دهعلا برقل باستكالاو
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 4 [ قارعلا لها لضف ]

 ىعسلالك ىفسآ ( ىوغالا ىدتالا ىا ) :هيمذاكالا هذه نا ةهصاللاو

 ءديدج ”ةمعطاب ىذتغت رصعلاو مويلا هبا ةيح اهموق :ةقل لمحت نال

 اماش>انم فذشو.ةابطا فئاظوب اهما.قل اهم ىنفيو ىف امعابب ضوعتل

 رخذيام :هيلخادلا ءاضعالا نم ىعو ) رخاذملا ىف هلاقبل ًاحلاص دعب ملام

 ريغ ىلع ( نطيلا لفا_او قورعلاو ءاعمالاو فاوجالاك ماعطلا انف

 ٠ ىودج

 ضراعم اهضراعيمل نا وفمدق ةدحاو تناك اذا ةيمذاكالا نا ىلع

 اهشقانواهل ءوفك ىوغل رخآ ىدتنم اهرظان اذا اما. 'ىوانم اهتوانيوا

 رظن هبف عّضنا نكميوا فالخلا هيف عقبام فارطا اهباجو لئاسملا ىف

 نم ةبئاق تصلختو . بوم ةبلاش لك نم ةغالا تصلخ ذبهج دقتنم

 . بوقعإ سن ىف ةجاح قس ملو . بوق

 عقو ام_احمب مرغمو هتغلل بحم بينا لقاع لك هان ىذلا اذهف

 قولا نع تبشو ةلوفطلا طق اهنع تطيما امدنع برعلا ةغا ىف

 ةباش اهلخ نم تزريف . متاوخلاو دئالقلا تسلاو مئاَملا اهبنع تحيزأف

 اهثداص امهم ءاقبا اهسفنل ةلفاك نسلا ةلماك لامكلا ةعئار لاما ةعراب

 . ةيارمعلاو ةيعامجالاو ةيعوقلا 'ىراوطلاو ثادحالا نم اهمدادو

 امضرع نيثيام لكوا ةلئاغ لك اهنع عقدلام طئاسولا نم تدوز دقو

 ٠ اهسحوا اهسن سئديو
 رصبلا نأ : نييفوكلاونييرصبلا بهذمن. لوقا ةصالخو

 مك لك ىلا نوتفاليال منال . شيرق  ةفحل ًاساق حصا
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 ٠ ] قارعلا لها لضف [

 تاتسش اوم مسهمال . ”ةياور عسوا نويفوكلاو ذاشلا ىلع نوسيقب
 نومالع نويفوكلا : ىحنءالاق . اهوظفحو برعلا لئابق عيمج تاغل

 اذهلو( ٠٠١ ص حارتقالاب اص ِهِلَش ) . ايلعنوعلطم برعلا راعشاب

 ٠ برعلا ء امدق تاغل ىلع كءاطإ اهؤارقتساو نيف وكلاءا را عبتتف

 ىلع الاكفقوي الف نييرصبلا ءارآ رئأت اماو . ناشلا ليلج يما وهو

 نويفوكلا : لصفملا حرمش ىف ىسادنالا لاقو . ىحصفلا شيرق ةغل

 ةغلىف ةفراعتملا ) لوصالل فلاخم 'ىث زاوج هيف ًادحإو ام اوعمسوا

 امو : لاق . نييرسمبلا فالخم . هيلع اوبوبو "السا هولعج ( رضم
 نء ةفللا ذخأت نحت : اولاق نا نييفوكلا ىلع نويرسمبلا هب رختفا

 ىوللا ةلكا نع اهنوذخأت ماو . عيباريلا ةلكاو بابضلا ةشرح

 6٠١١ ص ىطويسال حارتقالا باتك نع ) . خيماوكلا ةعاو

 لبق ناكو . امم نييفوكلاو نييرسمبلا قبس نم كانه نا ىلع
 هبو . ًاضيا قارعلا لها نم وهو ةئس نيسحو ىئئام مالسالا روهظ

 مهعزان نم ىلع مهلوط لواطتيو ,اوسنم ىلعنييقارعلا لضف فءاضتي
 رذنملانا نامعنلا ه.. ديراو اهراعشاو اهبادا وةيرعلا ةغللا ظفح فرش

 رذالا نبا نامعنلا سما ( : هصنام ”هياورلا دامح هنع لاق دق رصنتملا

 ىف اهنقد مث( سيداركلا ىهو ) جوتطلا ىف برعلا رامشا هل تخسنف

 قاحساوبا وهو ) ىقثلا ديبع ىبانإ راتلا ناك املف . ضيرالا ءرصق

 نرقلاىف همايا طاسإ ىوط ىذلا ىقثلا دوعسم نب دبع ىبا نب راتخلا

 زاك رصقلا تحت نا هل لبق ( نيدومالا دهع ىف ةرجهلا نم لوالا

 نم رعشلاب معا ةفوكلا لها مل نق . رامثالا كلت جرخاف . هرفتحاف
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 ل [ قارعلا لها لضف ]

 ( 171:1 سهزملا نع "العن همالك ا ) . ةرصبلا لها
 ةغالا ناش ةيقرتب قاف آالا ماوقا نيب نم اوصخ قارعلا لها نأكو

 رذنلا نإ نامعتلا هب ىتاام ادعام هلال . هيلإ ةجاحلا تدم الك ةيبرعلا

 موي ماقام الخ امو . برعلا راعشا ظفحل ةللجلا رثآأ املا نم رصتتملا

 لئابقلا تاغل تاتش عمج نم ( ةفوكلاو ةرم_هبلا ) نيرصملا ءاملعنم

 ىف ةغللا اوعقدق نييسابعلا دهع كالذ دعب هاج دقف . اهموظنم نودنو

 وأشىلا اهب اوغلبو ( ءاحلا مضب ) اهرضح اوفزعتسا ىح قاسلا نادم

 دما ىلا اهب اوقلب ممنال ( سحلاو قيبضتلا وهو ءاحلا حاف ) رصحلا

 ٠ مهدهعيف ايلا لوص ولابوكي ةياق

 لئالجع فللا اوهشي مل نويقارعلا ناكذاف اذه اندهع ىف اما

 ءالا رسسكي) ىبرملا ةريرجةربرملا امئاو ٠ مهلذ باذلا سيل مهرث م

 انناف كلذ عمو . الا سيل ( ةفيفخلاءا ١ حش: ) ىبرملا ةلاحو ( ةددشما

 نءذا . ةموكحلا مهتناعا اذا نييقارعلا ا لسأتلاةئسب ريشتسف

 كلذ امو . مانالا نيب معلا مالعا ىفارو مالفالا ةلمح دعا نا اهناش

 ٠ مالملا ملعلا كبر ىلع زيزعب

 ( ملعلا حدمىف ءااج امم )

 .ملعتلاب لملا هاو .ًالاع دلوبال لجرلا نا : دوعسم نب للادبع لاق

 : لاقف ىعاشلا هذخاو

 لهاجوه نك مع وخا سيلو . ًالاع داوي ءرملا سيلف لست

 وكذملا ىنملا رخآ لاقو
 "هاج وه نسك اسما ملاع امو . الط ق ىرأا سيف لمت
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 [ مانالا ةيغب ] قل
 : ءربغ لاقو

 املمآ الا علا هدب زا مو . هلسابالا لاط اعرق دا مو
 3 عباد لاقو

 رطملا اهسءام اذا دالرلا ايحت . اك نيتيملا بولق يحي علا
 رمقلا ةءاظلا داوس ىلحي اك . هيحاص سلق نع ىمءااولجم معلاو

 هه »م

 « مانالا ةيغب ف
 م( مالسلا راد ةغا ىف الح

 م ةمدقم 2

 قطنااو لقعلا بهاومب مهصخو « مانالا رطف ىذلا هلل دسملا
 مدقتلا سا كلذ نوكيل « ناويملا راس نع اهب مثزيسمد ماهتالاو
 . نآو نبا لكىف نامزالا ىلاوتو روهدلا رم ىلع « نارمعلاو ةيندملاو

 نبق رسسشتسملا لضافا نع قيرف دهعلا اذه ىف ماق دقق دعب اما
 دالبلاىفوا ةيبرعلا رايدلا ىف مح لأو لضفلا لها نم ءايدالا ىلع نوريشي
 دباوا ديس ىف عاطتسملا دهج | ولذسينا ةيشرقلاةغللاب اماكس ماكسي ىتلا
 مهماوع هلوادستي ام لك عج ومماجهل ماعم سراود , ايحاو م-مايغل
 : اهم دئاوق ةدمل كلذو ةغللا مجاعمو بتكلا نوطب ىف نوديا

 فرماقةيح ىهوتتلام اظن ًاظافلا ةخالا جاعم ضعبف نال : ”الوا
 . قيقحلا اهانمم

 وحرصينا نودبلئابقلا ميج ظافلا اوءجدق نيبيوغللانال : ايلا
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 1 2 مامالاةيغب

 نم مويلا انأىع اذه . ردنام ىف الا ةظفللا امنع تل ىتلا ةلسقلا مساب

 نورصاعملا سانلا ءالؤه مهلا ىمتملا نيذلا ءوقلا ىلع انفقو اهب ملكتي

 امسالو خعراتلل مهم يما وهو . دهملا قباس ىف مهلسق انقعو انل

 ضم +
 . طاع راكف اريبعتو اهثورح ىتعم طقامواهحلطصمو اهظفلىف لئابقلا

 ةحيرص ريغوا ةمهم ًظافلا نيواودلاىف ةئودملا ةغللاىف نال : كلان

 تازيم ةذللا بتك ريغ ىف ان اوم دق نييوغالا ءامدق ضءب نال

 موق لك ةغل نود اذه . عئانصلا تاحلطهموديلاوملا لع ظافلا زكأك

 امعريبتلل ةجاحلا دنع اهانذكاو حبحصلا اههجوب ىناعملا انل تحرص

 . انلاريج ةئسلا ىلع روديوا انراكفا ىف لوجي

 قئرب ادق ”الامعتسا ةيماعلا ظافلالاو عاضوالا ضعب نال : ًامبار

 نءريرءتلل دلني اعف حيصفلا ىف امل فدارم الو ةديدع نورق ىلا

 تاغالا لهانم اهاهاضام سيئشننا نماض وءانتغاىف اهلاخدالو انراكفا

 . ةلدخدلا

 تاماذاو نيئسدعب توك مويلا ظافاالا نم ىح وهام نا : 00

 انتاحلطمصمو انراكفاو اا! وقا تناك ام فرمينا اندعب ىتأينم بحب

 انلك امو اندئاوعو انبادإو انتاج معدات ىلع ليادنسحا ءانودامز وكف

 . كاتهام رخآ ىلا انيراشمو

 لئابقلا تاغ عمس ىف دهملا قباسس ىف نويوغالا لمفول : سان

 نارمع نم ريثك ”ىش ىلعانفقولمو.لا هولعفينا ءاملعإا بحئامىنع ماوعلاو

 قباسب اريثك رضا اممناك ربخىف ح..صادق موءلاوهو مهحيرانو اندادجا
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 [تافئالاو ثايغالاو تاغالا نيود عفانم] 1

 1 مه راضح ءاقراو مهتدعو اندادجا دجي

 ىتا دئاوفلا نم دلب لكل ةيماعلا ةخالا نرودن ىف نا ةصالخلاو

 ةيداعلاو ةيبيذبنلاو ةينارمعلاو ةيخيراتلا مولعلا ءاس دناوف نع لقتال
 هباتي ًاعجرم نوكي باتكلا اذه لثم نا نع الضف اذه . ةيرئالاو
 ىلع ىرجت ىتلا ةماعلا ةملكلا حبصق فرءينا ديري ةرم لك ٍبتاكلا

 اهتمالسىنع ةفللاءاّه الذم. ظعةدلاف ىعو .هموق ةغاودتما دواحاصنف هناسا
 رظفل لك ءا زاب عضوين ا لمعلا اذه لم ىف بجي اذهلو ٠ امحاصفو

 ةدئافلا متل ةحيحصلا ةذالا باعصسا دنع فورعملا حيصفلا فرحا ىكاع

 . قفوملا هللاو . ةدوشنللا

 ( تاغثللاو تايفللاو تاغللا نيودب عفانم )

 ءركذ مدقتام ىلع ةدايز ةغللا نيودت عقانم ىلع فنا تدرا اذا
 مث هعبتم دلع ءااملا ىف رظنلا تمعن! اذا كنا وهو ىمالا اذه ريتعا

 تدازوا هترودك تداز نيعلا نع دعتبا الك هلا ققح هاري ىف هتدقف
 هطويهدتع ماسجالا نم هقداصيام ةرتكل هطلا# ىتلا ةييرغلا ىهاوجلا
 ناب عطنا ىلع رمسجم داكتال همقدتم ىلا تيهتنا اذاو . هردصم نم

 اهارسموتاغالا ىرحم سبقت اذهل ىلعو . نيمملا كاذنم ءالملا اذه

 . ريغلا نم اهب لحام ةرثكو اهجازتماو
 ظافلالا ةديقم ريغ تناك املطف برعلاو مورلاو نانويلا تاغل هذه

 تاغالا اهنم أشنف .٠ اهدادعت رن. 'ىراوطلا نم اهب لح دعاوقلاو
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 ١٠6  [تافئالاو تايغالاو تاغللا نيودن عفانم]

 قاضو اهداسف رش رمصحتا اهدياوا تدق نا ذنمو . ةريثكلا ”هيعرقلا

 كيذالولو .ةلءامملاءذه تلموعنا ذنم تاغللا نم اهتانب ثدع قاطن ًاضيا

 تادوجوم عيمج ىلع طلستءوه 15 لكأتااو كاكتحالا لماع اهيلع طلستل

 ٠ تفلتخاو تعونن امهم نوكلا

 اذا هتعانم ةوق ىلع ساملالا اذهلبهتبالص ةدش ىلع ديدحلا اذهف

 مم ىف ىت> ًائيشف ًائيش لكأت هسنج ريغ نموا هنج نم هريغب كتحا

 اذه لثم اهروسي اهريغب اهكاكت>ا دنع ةغللا ظافلا هذهو . نامزلا

 ىتح“ ىلا رومض رمضتو ضعيف امذعب لخدي ىتح ءانفلاو صقنلا

 . داكيوا رثالا الا ان قال

 ىلا ةراشالاو رداسق و للخو :هغئاو :هيغل نم هغالا طاقُس عمجف

 هفللا قاثعالا اهردّشال ىتلا ةهيوغالا ممزلا نموه اهيفام دوا حيدصت

 . اهمال ىلع نوروغلاو

 ىلا "هس نيس ذنم هتجيتلا تيأرام ةلبقملا لابجالا فرت اذه لمفا

 تدلساو اماش نه ىعءادتام تمءداف اندالبىف :هفاحسلا تلخدنا ذنم

 فوسو قباسلاىف اهب ملحن مل ةحشن ىلع الصحف هنء راهنإ ام تداشو

 ىلع امس الو تاعوبطملا رششن ىلع دلب لك باتا ىهساذا مظعا نوكت

 نساحم هوثيام امء ىتسو اهببع نسحنام ىلا ةراشالاو تانغللا رسشن

 . اهايحم

 رمشاناىف هسدالا ةوشنلاو "هس رعلا ةوخالا ىذخا دقف مثنمو

 اظافلالا بلغا بعوتسي مجيعم فياأت ىلاىوعدلاىبلاو دجلا دعاس نع
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 ىدتيب ار يثم ًاجارمس نوكيا . اهلك لق! لنا ةيدادغللا ةليخدلاو ةيءاعلا

 هيلا ىكرب السيادو . ماهقالا ذحش ىلا امش م ادلاقو . ماوعلا روش

 عييج ىف نييرعتسملاناو نيف رسشتسملا نمنا . ناسالاو :هحيالا نع ءابرغأا

 ناديللا

 دوك هع ىكامانا لما تح ملعا ىئانرتصل ىرارقا عمو اذه

 كلسنمالا اب رعشبالام تايوعسلا نع ىئءروو . داتقلا طرخ امنودنع

 تاهستسا ىلا هي . ءائعولا نم هلم هل لصحلام فيغو ثعولا اذه

 ةهدخلا دئاو_ةلانم اءوكر ءارونم مجتي امل ليقاوعلاو لق

 :مالسلا اد تةماىف.مانالا هين اذه ىباتك تمسو دقو.ةهماعلا ءئانملاو

 . نادخالا صخاو . ناوخالا نعا ةراشاب المع

 انو اهيلع ىنينينا طالغالانم هيف عقبام ىلع في نمت بلطاو
 نيحلا_صلا بيمم هللا نا هيداب هيوثتااو هيض رارقالا نم ها

 ىعدع قوزر : نيحاصملاو

 دج
5 

 اهدودحو دج مقوم نك

 ىف اهدودجو . امتريس ىفوا برعلا دالب بلقيىف :همقاو دج رايد

 ١[ ] دوفنل!ىعو . دج دالب نعف وحلا دالب ةلصافلا دوفنلا لامشلانم

 . قالطالا هجوب

 دقن مج ةيلكلاو ملك برعلابلب نييدجتلابصاحلا حالطصالا نم دوفتنلا ) ]١[

 اه رك ذب مل ناو ةميدق ةحيصف ةظفالاو ٠ ةسبايلا ةلمرلا ىهو ٠ نونلا ركب

 ءاي1 كمال ىلا ةالفلاىهو «ةزافملا » اولاق ام مهنال ٠ ةيوغللا نيواودلا باحصا
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 ١7 [ ىلاطلا نمزلا ىفو ىلاخلا نمزلاىف دج ناكس : *]

 تاولف وا زوافموا عقالب هو ىلاخلا عيرلابةامسملا دوفنلا بونحلا نمو

 برغلا نمو فيطقل!و ءاسحالاق رسشلا نمو لامشلادوغن نع ”ىشب قرغال

 . زاجحلا دالب بلغا

 ىلاملا نمزلا ىفو ىلاخلا نمزلا ىف دج ناكس :؟

 متانم ًاطالخا. برعلا دالب ناكس بلغاك قباسلاىف دحن لها ناك

 . نييلبابو نادلكو نييروشاو ناربعو نييمراو سرفو برع نم ىتش

 املو ةدحاو :هما اوحضا ىتح نامزثا عم ًاذحاو ًاجازتما اوجزتما م

 نع -هنونييلا لك اونأب "هيباهولا ترهظ املو ةدحو اوداز مالسالا ءاج

 ةصاخ ف اصوا اهلواهسفنب "هلقّدسم "هما اوحضا ىتح ةريزجلا ناكس رئاس

 مدعوةءابالاو بصعتلا ىلابراضلا طرفملانيدتناو ةلاسبلاو هءاجشلاك اهب

 عرمستلا لوصا ىلع :هفقاولا ةراجتلا بحو ءاكذلا دقوتو مضلا لمحت

 نع اونأب نيذلا سانلانم نييدجنلا نا ىلع ةلادلا بقامملا ءذه ريغ ىلا

 . ىلاا فلسلايف الا دهاشتال ىتلا هليلجلا رث املاب برعلا رئاس

 دج ماسقا 0

 ءاهسفنس :همئاَق ةرضاح ةراما لكل وتاراما ثالث ىلإ دج مست

 دفن نم ”هقتشم ةملكلاو نيتحتفي دفنلاو رسكلاب ددنلا ًاضيا اولاق هفنب رطاخحي
 ىنمملاودحاو عضولاو دحاو :هيمةلاهجوف ٠ كلهو بهذوىق ىد ًادفنو ًادافنا

 ٠ هظفحاف ةدحاو ةهيافلاو دحاو
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  :4[ 1١ثالثلا ت'رامالا هذهىف لاججالا هجوب معلا [

 نبا ريطخلا ريمالا ةراما ةرضاح ىعو ( ضايرلا ) امدعاق ىلوالا ةرامالا

 فرميىذلا بعذملا وهو حلاصلا فلسلا بهذم ديدجت ما ىذا دوعس

 ”هييلغالا باب نموا قالطالا ٍبابنم ”هيباهولابوا "هساهولا بهذمب نالا

 ”ىداب ىف ةوعدلب ماق نم ىلا "ةبسن نيبباهولاب نوبقلي مهلكدجت لهاو
 ىا فورعف ضايرلا عق وم اما .باهولادبع نب دم خينتلا وهو ىمالا

 . دجت ىبونج ىف

 (لئاح)اهتسعاقو ديشرلا نا ليلجلا ريمالا ةراما : ”هيناثلا ة رامالا »

 .دجم ىلامشيف ىهو

 ضب ايبتكي اك نيسلابال داصلاب ) ( مصقلا ) : :هتلاثلا ةرامالا »

 ىهو ( ةزينع ) : امو نيتريك"نيتدلب نع ةرابم ىهو ( دئارجلا لها
 ( ًائبملآ ) ةراما همصاع ىهو ( ةديربو ) ( ميلس لآ ) ةراما همصاو
 . بكارا تاءاس تساهردق ةهفاسم نيتدلبلا نيتاه نيب امو

 ززملادبع ريمالا هضقيناتلخد ةديربو ةزيلع : نيتدلبلا اكو »

 . نالا دوجوملا دوعسلا نبا

 ثالثلا تادامالا هذهىف لامجالا جوي ملعلا :
 لك صخم ماسقا ”هثالث ىلا ثحبلا مسقن « مدقنا» ىلع ًادانتسا ه

 (ضايرلا)رايد عوير تناك: لوقنف . ”هيلاججا ”هيسانم اهبساني مالكي .ةراما
 ةراضغ ديع ىف ناقرملاو علا راونا ثعبنم ( ضراعلاب ) ًانيح بقلتو
 مالكل!وديحوتلا ملع ىلعرودي ململا !ذهرثك ١ نكل .نودمس لآ ةدا'
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 ١6 2 [ثالثلا تارامالا ءذهى لاجالا هجوب ملا : 4 ]

 وحنلا نم ليلقو ”هينيدلامولعلا عيمجو ةغللاو هقفلاو ريسفتلاو لوصالاو

 . هل الا مولع راسو فرصلاو

 ًاديور ًاضيا امنع مولعلا لالظ تصاقتلاوزلاب مهلود تذخا املف »

 ةرجاهللانورخآو ت وملاب مهنف :”ىتشدجوا ىلع ءاملعلا تتتشتو ًاديور

 ىلع 'هفقوتم تناك قباسلاىف مهتشيع نالاهف نوقزت رب ىرخا دالب ىلا

 تيب نم "هيراجلا قالخالا ةرادلا بتاورلانم دوعسلان | ريمالا هيرجام

 ماظنلا نم فيرعشلاعرمشلا هب ءاجام ىلع عمجم ناك امم 'ىلتع اذهو لاملا

 ءمالسالا ف ”هتبثملا لوصالاو

 هيسلغا لقتناو ضايرلاف *ىش مولعلا كلت نم قب ماق مويلا اما

 ىلاعتي نم دجوبالو . ركذلاىتفلاسلا( لئاح ) و ( مصقلا ) دالإ ىلا

 لاَش نبذلا مهو . مهمدعك مهدوجوو . نئالق سانا الا ايل مولللا

 ىمالا ىنيدلا بصعتلا اورهظاو . ءاوشع طبخ ةنايدلاف اوطبخ مهلا

 ناو ىو . فلسا بهذم قفاوتال ًاروما هباحا نعو هن: اوعاش'و

 مهداسحو مهموصخا<مسجف ةهقيقلا ضب اهلنا الا ًاقفلم ايبلَءا ناك

 نا ىلا مهينواتم ىلع مهراصتناو ايف مه نع ىلعو عاقبلا كلت ىلع

 امو . فسوبال ًاحرف كلذب اوحرفق دوعس لآ ةلود لظ صلع لاا

 ىلا دالبلا كلت لها رثكأ رطضا ىتح رقبقتو رخأتف ةلالا تلاز
 مهنال دمرت مهترجم نكلو نيهركم اهنع اونمظف قازرتسالل ةرجابملا

 نيرحبلا ىف ,هارتف مهرثكأ اما . ةرصبلاوريبزلاو ءاسحالا اوزواجتي+

 نرذلاو . برعلا دالب نع جرخم ال اهلكو عاقسالا كلت رئاسو نامعو
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 [ ثالثلا تارامالا ءذه ىف لاجالا هجوب للا : عزا

 قفاوي امم ليلقلا رزنلا الا مهءد مولع مهترجهب اوبستكيم اورجاه
 اهكلامم ضمبو اهاوقو لودلا ءادعا ةقرعم ىا مهل رغتو مهب رشم

 هل املك نورئأتي مهناةصالخلاو . دحن داليل امذعب ةسايسو امارمعتسمو

 5 ممدالل قلعت

 ةنيدك دنهلا ىلا اولصو ( نوليلق دارفا مهو ) منع ضعبلاو »

 ندلا مولع ضب اوسردو اهريغو رست مأو دإآ رديحو ونكل
 ءالؤه مولع نكل . عامجالاونارمعإا مولعو ةفسلفلا نم ايش اودشو

 . اهب نيلفاق مهلا اوعجر امل بولطملا ريث انلا مهموق ىف راؤت مل دارفالا

 . مهينطو نويع ىف نييظح مهارال اذإو

 اما : لقت تمم ناو . اهدشاحو ن الا دوع_ىلا نبا ةراما أما »

 ةدادال مزاللا معلا نم ةيافك ىلع مهناف دومسلا نبا ةراما اومدقم

 دارقا مهب دجوي لب مهتناكم مهتم هيلطت امو اهعس بسح مهوؤش
 اونرت نمت محزكاو . ةدكشملاوا ةلضعملا رومالا لُخ ميدع ىفتسال

 . ندنا ىف

 اوشا ( ىنامملا روتسسدلا نالعا دنَم ىا ) دهملا اذه ىفو »

 رومالا قئاق> ىلع عالطالا ىلا جعال قوش ىف ىو ًاميظع ًاهابتلا
 ةءركلملا نا فس' اللاب نكللو . ةيلناهعلا ةموكحا ىلا مامضنالاو

 ا لبال . مهرظنما الو لب مهلسار الو مويلا ىلا مهردص حرشت ل
 - ىتناب امسح ( كب تملط ) ةيلخادلا رظاث نم دوعسلا نإ بلط

 باتالايف كلذ لشن : ”الئاق ءدر نيثوعبم هلبق نم سلجم ىلا ثعببل
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 ان ناحلا ل املا اهيل ىايحالا هدا ملا : غ]

 ددخا

 هناجك داحناب رسما لا رمالا ير ىم تلك ادعو

 ا ارح ىلا نحل مشو دنهل ل كس تم منسي

 . د 5 ادمعالال تالر لحل هم ىدفاو ءردص ه متفق ةئارا

 ىلا نع لج اع جاو . ديزل ام ىف ةيناّصلا ةموكحمل عاسم
 ديك لا دبا مو وييعر 2 جار هلاالا ناد بضو لمت هلق نم ةساعأ ةماكحا

 .لوغا هلع

 لاح 0 يوه 'دعالب نومأاصي ةرامالا ءمدهله'و انه »

 . ا ص 0
 تارادل لا مسالو بتكلا نوبطيو بوصو بدح لكن م مهي نو
 لا اسقاا ىنع عاجلا لابقا امنع نوليشو . اهوملاطيو ىوشتلا

 هب ثدحل ىلا تاارصضالا دو ١ تمس يدل الاع لئاس

 ىف اا نوغرفتي مهعدلال موجهلاو وزفلا ةنس مددقلا ذم بارعالا
 ىدمأ ال «اىرا ىتاق اذه عمو . ةيوطللا ةدلافلاهنم نوديفتاي غرفتلا

 ىلامت هلم راد الاو مولملا نم ةئسح ةجرد ىلا نوئاصيو الا تاونس

 ذك

 ضبا ةرامالا هذهل ناّمو ) لئاحلا ىف باد الاو مولعلا اماو "؟

 يلع يه ( .اسسلا ىف 'ىط لبج وهو )( رمش لبج )و ( لبحلا
 . ىلوالا ةرامالا ىف هتيارام ريغ

 ثحبلا ىف لاغيالا لبق هملعت نا بحي امو »

 داس دم قرامملاو مولعلايف رك د: ةجرد ىلا تلصو
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 [ ثالثلا تارارامالا له ىف لامحالا هجوب ملا : 8]

 نيح دوعسلا اهيلع ىلوتسا دقو . اذه انموي ىلا اودجونا ذم رمشا
 ىلا لمت مهسمش تداك امو . ,مهتاوص تمظعو مهتكودش تيوق .

 اهلها لوا ناكو . نيمدقالا اهلها ىلا رايدلا كلت تداعو الا بورغلا

 دف ديشرلا دمحف ردنف . لالطىلا تلقتلا مل ىلع لآ : مهمتاسورو

 دوعس ىلا مث « ناطاس و بعتم لاخ ىلإ م بعتم هني ىلا م ززدلا

 ىف .ةالؤهلو . بعتم خا زيزعلا دبع نإ دوعس ىلا مث ناطاس خا:

 . اهركذ ماقملا عسيال ةليوط ةبح ةيخيرات ةصق كلذ

 ديشرلادمم ةراما و اهرخا قفاو دومس لا ةراما تلاد الو »

 ةراجت الو ةعاتص الا ماعت تنأو . لئاح ىلا بتكلا كا تاتتناف

 ىف مهريغ اوقيسدق مهارتف كلذ عمو ٠ ريغال وزغلا الا نئاح لهال

 زاجحلاو رصمو ةناتسالا ىلا مهتاربك فالت>ال كلذو ةيرصعلا مولعلا

 ىرتلاناسللا فرعي مهم ضعرلا حبصاف عولخل اديملا دبع نائعلسلا مايا

 . ىمرافلاو

 ةئيقلا ةرداثاا ةدقلا ةيبرعلا بتكلا مولا مهدالب ىف ىرتو»

 . عويطم ريغ اهلغاو ةيبرعلا دالبلا رئاس ىف ًادوجو اهل ىرتال ىتلا
 . ةتوقوملا تالجلاو ةرايسلا فحصلا علاطت مهم ”ةعاج سناؤتو

 ةيرصعلا مولملا ىف راطقالا كلت نم مهريغ نم رونا رايدلا هذه لهاو

 ةموكشحلا ىلا ديدمش ليم منهلو . ةيسايساا رومالا ىف ًاعالطا عسواو

 لازتال ةموكحلا نكل . محاوس نمي مبف ريذلا ليما اذهو ةيناّمملا

 نا دوت املا : ىدأام ىلعو . مهنع ماجحالاو برعلا سما نم بيد ىف
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 8# [  ثالثلا تارامالا هذه ىف لامجالا هجوب ململا : < ]

 اوأدمت اذا مهلانم فاخت اهلملو . مهلرسصت نع ”ىغ ىف نوكتنا
 تاليختلانم هلك اذهو . قباسلا مهدحم ىلا اوداونحملا رهظاهل اوبلق

 ٠ برعلا دلخ ىف ردنمل ىتلا ماهوالا نمو ةيسايسلا

 ةينطولا ىلع هتبجواام تيدبا ةرضاحلاةلاحلاتيأرو دادغب تينااملو »

 تحرشو نيدلا :هعماجم نيلصتملا نيلباقتملا نيفرطال :هيبرعلاو ”هينامملا

 نم مهام برعلل تنييو ضايرلا ىتديرج ىف اهبلمسب تالاقم ةدعب كلذ
 ىلع ةدحاو ادب اوراسسو نامءلآ ءانبا ىلإ اومضلا اذا ”همنلا دّئاوفلا

 ًانسح ًاميظع ًاريثأت ىنطو ءانبا ىلع اذه ىمالك را دقلو . ءادعالا

 ”هينامعلا ةلودلا نا اوأرال حايرلا جاذذا لك بهذ نكل ركاذب ”هجحشاذ

 تاينلا نسح نامزلا لماف .٠ 'ةيعاو ًامالحا الو هيغاص ًانذا مه ريعتال

 ةده مهرذحم هواجم ملام نينس عصضب ىف ءالؤه ىجبف نامع ءانبا ىف

 .٠ ةلواطتم تاونس

 تاطايشحالا نم هذكع نا بجام همركحلا تح رشام "الضف اذه د

 طئاسولا اهل تركذو . برعلا دالباهل ود نم ةةحلمالا عمل ةمزاللا

 دعإو قارعلا ىثوعبم دعا ىلا هتلسراو قداص ندمت ىلا غولبلل ىنسحلا

 ىرجام اذه دعب ىردا الو . ةراظنلا ىلا لوح سلجملا ىف ئرق نا

 قئارح ىدحاىف تيهذ ىتلا قاروالا ةلمجعم قرتحاوا عاض هلعلو .هب

 ٠ ةريخالا مايالا هذه ىف ”هناتسالا

 ةل الا مولعو وحنلاو رمشلاك «يدالا مولعلا ىلا مهليم اما»

 --الا تنسحام اذا بيرق نع هعفانم رهظت ام عامجالاو ةسايسلاو
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 [ ثالثلا تارامالا ءذهىف لاججالا هجوب لما : 4 ] 4*3
 . همركو ىلاعت همم ديعب ريغ دما دعب لاقتنالاو لقنلا طئاسوترفوتو

 وانتي مصقلا ىلاها بادآو مولع ىف ثحبلا ه .  مدقلا ”؟

 لهاك اوسيل دالبلا هذه لهاف اممم موقتم نيتللا نيتدوك ذملا نيتدلبلا
 عاقسالا نم ةريثكلا دالبا مهتراجح اولخد دقلف . ىرخالا رايدلا
 مهضعب دج ٠ كريما ندمو ندناو ماشلاو رصمو دنهل ةهندمتملا

 دقإو . اهريغصو اهريك قارعلادالب اولتحا مك عوبرلا كلت اونطوت دق
 مولعلا ىف لق كلذكو . ريثكب مهريغ نم نسحا ةراجتلا ىف اومدقت
 ةروكذملا ”هفلتخلا دالبلاف كلذ لك اهناننا بعشتو اهعاولا فلتخم ىلع
 مهنم هيف دجتلو الا دلب ىلا ريستال كاف . عساولا مهرطق رايد ىف ؟

 ةدلبلا كلت ىف ”هقورعملا مولعلا نءلفاغ ريغ ”هيراجتلا رومالاىطاعتي ًارفت
 كملكي اذه مهف ىرت مهدالب تلخدف كل رم_ي اذا اذهلو . هماقم

 كركحاذي ًادحاو عمستو "هيسرافلاب مالكلا كحراطي كاذو ”هيكرتلاب
 قيدص كنم برتَسو . :هيلاطيالاب كحتاضب رخآ كيلا لبو ”هيدنهلاب
 ةهيلوماتو :هيودرانم تافللا هذه ِض ىلا ”هيوسنرفلاب كبطاخم بعأ
 5 . ”هيزيلكناو

 مولعنولوازي كلذكو . ءانتعالا دشا هبزونتمي مهف جعرراتلا اما »

 ريصتخت انهو . اها مهاوس :هجلاعم قوضت ةلوازمم هسايسلاو عامجالا

 صوصخب نيو الا نيترامالا نع هركذ مدقتام ىلا "هفاضاب لوقلا
 ام ىلع بتاكموا سرادم عوبرلا كلت ىف دجوبال هنا فراعملاو مولعلا

 . ةمماجو ةيلكوةيدشرو ةيئادتبا نه ةندمتملا ىرخ" الا دالملا ىف هدها <
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 ع سأتاو لسأتلا ]

 . .يح لمشت مم ةصاخ سرادع ىمأ مهسرادم ام'

 نا ين دخاي ةيماتاف ٠ ءاوسلا ىلع بلاط لك اهناهدر

 5 0 هسردملا رضحم مْ هنءارق دارا بانك

 ا يملا ىناتنا ”هقاح كلس ىف مظتأي نا نودب

 جيا ةيرضقلا بتاكملا ق ىراخلا نمالا وه مك دودحم

 ين يداوتو سرادم الا تسيل مهرثكأ تويبو ه
 20 ركا وا ثلاث ىلاوا هل نان رقيد ىلا مني نع

 جاى نوماتجل مهنا وا . مهثم دحاو تيب ىف نوءمتجيف

 . .. . .تاريلاوتلا ىلع قيفرلا تيب ىف لب لوأالا تييلا ريغ
 ىبع ياللا ىتح نولمطي اذكهو مهيديإب تعقو ىتلا
 .«٠ ممتاعمتحيو مهسلاجتو مهتيدنايف نمزلا فلاس

 . ةيرج بحاص : ليخدلا ناملس

 نسأتلاو لسأتلا

 ]1مم سل

 ا نوديري كلاتالاس»»“ ىهو ةظفا ججرفالل

 ىو اهتافص لقنت نا اهنأش نع ةيلا تانئاكلاف

 ره ىلا ةعجارلا لوصفلاو تافصلا كلت « اهبقعيوا

 . ًايلقعوا ًايبدا وا ًايدام اهي
 , نا دعب ًاسار نبالا ىف تازيمملا هذه ريظتدقو

 ءيللما دسفقحلا ىلا لقتنتلب ًامدق نالا ىف رهظتال دقو
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 [ نسأتلاو لسأتا] ىلا

 نم بسحب كلذ لك و لوصفلا كلت اهيفرهظت ال تارتفوا بنلاىف .ةرتف
 . ”لارولا باب

 ءارث ام ىلع « لسأتلاو نسأتلا » هيصاخلا هذه نومسي برعلاو
 نع ىرهوجلا هلأ . هقالخا ذخا : هابا نسأت : سورعلا جانىف لاق
 ىرب نبا دشناو . هيشلايف هيلا عن اذا : ىناحللا لاقو . ورمج ىبا

 : ىريرفلا ريشبل ىلاعت هلا همحر

 . رتحيو ريرق نم قدصتوبا . دلاخو ورمجلعف ديرث
 ىلع ىا . هيبا نم ناسآ ىلع وه : لاقي : برعلا نال ىف لاقو

 قالخاو قلخ لم نسأ اهدحاو . هيبا نم قالخاو هيبانم لئامش
 : دشناو . نامآ همجو هبشلا : نسالا : ىبارعالان ا لاقو ...

 ءا رجاشم قفا لكناسآ . رئاشبلا اهبجواىف برعت
 جئرفالا هدقمي ىذلا ىنملا ىلع ةلالدلا لك كلدي لوالا تيبلاو

 بقاعتام ًاريثك برعلاو . لسأتلايف ةغل نسأتلاذا نظن نحنو مهتظفلب
 هبسشلا ىف هيلا عزت : هابا لسأت : ناسللايف لاق . ماللاو نوللا نيب
 هبش ىلع ىا ناسآ لثم هيب'نم لاسآ ىلع وه : مهلوقو . هتسأتك
 دحاوب عمسا مو : تيكسلا نبا لاق . قالخاو تامالعو هيباسم
 ماع . لاسأالا

 هانممو . داصااب لصأتلا : نيسلاب « لسأتلا » لصانا ًاضيا نظنو
 نوبوغللاو . "هظفللا هذه عضو نم بولطملا ىنملاوهو. لصالا ىلا دوملا
 اذهو . هلصا خسروا تينوا لصا اذ راص : 'ىثلا لصان : نول:
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 0 [ نسأتلاو لسأتلا ]

 وه : مهمالك ىف عمسي مل هنا ىلع . ةروك ذملا ةئارولانم لصحت ًاضيا

 ”الوصا لب ”الاصآ : لسا عمج ىف اولوقي مو . هيبانم لاصآ ىلع

 فحصملاب فرصتن دق برعلا نال ةظفللا تينم عنال اذهو. لصآو

 هنم امن ىذلا لصالا ثيهتو .' هسفنب ًامئاَق بح الساةلم م ىتح فرحلاو

 . مهراجشاو مهتتيلاب نوعارزلا لمفيام دح ىلع عرفلا اذه

 نسحا:ىه « نسأتلا ه وا « لسأتلا » "هظفل نا ثحبلا "هصالخو

 ل يل مسقانا . ”هبجن رفالا ؟هملكلا ىدؤمب موس فرح

 دجلا باوا عبارلا دجلا ىا ,,مونرب سقانانم مهدنع ةقتشم نمو

 . « ربك الا دجلا ىلا دوعلا » . ءانممو . ثلاثلا

 لب طقف ناسنالا ىف نوكيال نسأتلانا مويلا نوثحابلا تينا دقو

 ردت اماذا ا:م لك هدهاشيام اذهو . تابنلاف ىت>و ًاضيا ناوي ىف

 ىف ابا نم تدلو اب الك راسم انيار دقف هيرظان تح عه ام ضع

 انيكردق اننا ًانايحا انأ تبن دق اك . اهلصا ىلا ًائاد عزنت ىوا ت

 نا اندرا ةرم نم مو . نيح دعب ًادابكح عجرف . دايك ىلعأ ًابعران

 ىلا ًاعزان ايقاع ىئاشلا دامت ىقارع توت ىلع ًاماش ًاتون بكو

 .اةلسصا

 ىااهريغو ماشلالهانالب اميءطتوه قارملا لعادنع راش الا بكت ( ) ١

 نامزلاقباسذنم نييقارعلامالكىف درو دق وميمطتلا نمآر يبت حصا بيكر ثلا وو

 كردتسميف جاتلا بحاص لاف ٠ نيبوغللا بتك ىف ًاضيا تدرو دقو موهبتك ىف

 قئي وا بيكرتلاب اما فعاضم نيمساي نع ةرابع : مضلاب لفلا : للف ةدام

 « هما نيمسايلا هيف عضولاو هلصا
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 [ ”هقفتنملاوا ”هفهتكمل ١و ”هفهكتملا ] دا ١م

 ضوء امهف ىفتف ناويحلاو نا_نالا ةئسسحلا ةيرتلا دف دقو
 دضال دقو هنس ةئادح ىف ناويحلاو ناسنالا نم لك ذخا اذا تائيسلا
 [1] ًاساكترا وا ًاساكتنا هيف تثدحا ارو لي دبا

 برعلا ءامدق هلثم ىلا وا هيلا هيلا ام اذهو

 بش املف اذ ةةيدايلاب بد ياما نا ى ام ليبقلا اذه نمو

 ىبارعالا لاقف . هل ”ةلخس سرتفا

 بيبر مهل تناو ًاناوسنو . و تمطلو ىتهيوش تسرف
 بيذ كابا نا كاردا اف . لفط تناو لاخسلا عم تأشن
 بيدا اعط حلصع سلف روس عابط عابطلا ناك اذا

 : هريغ لاقو

 املظيو نوخينا الا بئذلا ىبا . فلاب سيل بئذلا ور تناو
 اوبشاملف ةحلاص ةيبرت اوبر نم نريثك ىلع قدصإ مالكلا اذهو

 ضايح مهمدرواف مهادآ تمسلف ةئيدرلا مهلا_صخ براقع مهلا تبد
 اوناكنا دعب . نيرساخ مهرخ الو. نيمئاج مه رايد ىف اوحبصاف. ت توملا
 . نيئساخلا نم مهايندىف

 م ةتفتملا وا ةنهتكملاو ةفهكتملا >
 لمد 120ع100ز16ق

 كلت سفن نم نينلك نم ةتوحنم لسالا ةينانوب ةظفل جرفالل
 لمفلا درب ريقلا هيمسي ام : ساكترالا وا ساكتنالاب ديرت [ ] ١

 هرخآ ىلع هلوا بلقو ًابولقم هدر : “ىلا سكر : نويوغللا لاقعق 0015
 سكتلا هلثمو ٠ سكر عواطم سكتراو
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 0 [ :هقفتملاو ا هقبك.ااو ”هفيكنللا ]

 لخد ىا« نود ه و . فهكلاوا قفنلا ىا « ىلغورت ه اهو ةذللا

 وا فهكلا لخاد ه ىا « تيدولغور/ » ةظفل امبيكرت نم تأشنف

 زجعلاب ةغللا ري نمم برعلا باتك ضعب معز دقو « قفنلا لخاد

 ىبرعلا ىف ىناتويلا فرحلا اذهل فدارم ال نا ةخوخيشلاو روصقلاو

 وا فوسهكلا ىلا نووأ, نيذلا ماوقالا نع برعلا نم ملكت نم لكو
 « هتيدواخورتوا تيدولغورت » مساب الا مهورك ذيمل رواغملاوا قافنالا

 ةفهكحالا : كلذ نم . ةظفا ريغ ة-برعلا ىف اودجول اوفصنا ولو

 . ةفهكملاو

 فهكت : هلثمو . فهكلا مز ىا فهتكا نم . ةفهتكملا

 .هلم ريكا هناالا راقلاك فهكلاو

 ىنمملا اذهب اهلامعتسا ة نعو اهنع مالكلا يم دقو . ةقفتنملاو

 مدا نم تدق اهبناكص ةيئانويلا ةظفللا ىلع قايطنالا دشا اهقابطناو

 . دحاو

 : لوم مهتملكل ةملكلا ءذه ةلباق» ةحص انتينا دق ذاو

 ىنكس لوا نا معلا ىف ةذسارلا مدقلا بامحلا نوئحابلا ررق دق

 ناويحلا ضم هلعشام دح ىلع قاضنالاو رواغملاو فوهكلا ناك رشبلا

 ىتح ةراضحلا لس ىف ًائيشف ائيش ناسنالا قئرا مث . اذه اندهع ىلا
 اوَس ًاماوقا كانه نا الا . ةرخافلا روصقلا ديشو ةيماحاا رودلا ىتبا

 مع سانا مهلاوح نمو ةئييدلا مهجمهو ةيشحولا ملاح ىلع

 لب نيدماحلا مملاريجو نيرخأتملا مءاوخا نم نوأزسبي
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 [ :هقفتملاوا ”هفيّكملاو ”هفهكتلا ] 0.

 رصم ديعصو ةشدحلا دالب راطقا ىف اوناك ماوقا ةلاخلا هذمب رهتشا نمميو
 ساناو لب ( برغلا دالب ) ةياطيرومو ةيسدهو رمحالا رحيلالحاوسو

 دالبلا نا الا ( ساقوق ) فاق لبج نء ىلام_كلا عقصلا ىف ىف اوناك مهم

 28266 هنؤ# ةقين رب ةدلب نم "ىدتن . تناك ةفهتكملا دالس ترهتشا ىتلا

 ناب ممضعب لاقو . امف نع< تناو ةيقيرفا تاولف نم هل دح الام ىلا

 لوط ىلع ةّسرفا نم ةيقرشلا ةهجلا ناكس مه ةفهتكملاب اورهمشا نيذلا

 ىلا قيرف بهذو . شيما لحاس مساب ايا فورعملا ىبرعلا جيلخلا

 دجو ثيح ةشيحلاو ةيبونملا رسصم ناكس م ةفينكملاب نيرهشملا نا

 ةفهكتم لابج برعلا دالب نم عقص ىفو . مهمساب فرعت ةعساو ةعطاقم
 نوكت داك: ةيدابلانم لئابق اذه اندهع ىلاابلا ىوان ( فوهكاهف )
 ماوقالا كئاوا عوبرل ةيذاحن نوكحت نا مهرايد كشونو ةشحوتم

 ايف اودجو نيذلاوا ةيشرقأ ىف نيدوجوملا

 ىديا امنرفحام اهنم فوهك ىع لايجالا هذه نكاسمم بلغاو
 ىف روافملا ءذه نوكت ام بلغاو . مدآ نبا اهتمام ابنمو ةعيبطلا
 ةعقاو لابجلا هذه زثكاو سلكلاواصجلا اهماوق ىنلا ةيدوالاو لابلا

 ىف ةيهاذ ريغ ىهو ةكثحلا دالب ةهج نم رمحالا رحبلا 'ىطاوش ىلع
 . عاطرالا ةطسوتم لب ءامملا

 هذه ىلا اهلك ىوأت ىتش ًاماوقا لمشي ماع ظفل ةفيتكملا مس 1و

 دراسطت تناكو داليلا لخاد ىف تلغوا دق تذاك ةفئاط اهنف رواغملا

 ا ىلع ميه تناكةضاط ا..و. ليفلاو ةماعلا'



 فل [ :هقيكملل ىناثلا ىنملا ]

 ةلكا» : ءاتعم اب نانويلا مهامس اذهلو . ةتينالا روذجو كم_لا

 ىهاضام ىلا ءزرلا ةلكأه و « كمسلاةلك ١١ و« ةليفلاةلكا هاو « ماعلا

 . ًاقيقحتو المش ءذه نود اهلكو باقلالا هذه عراشو

 بارمساو ( رش ناعطق ) ةروصا ةفمتكملا رايد نم ريثكل ناكو

 تناكلق لب رودصلاىف رورملا نارين ريثب تن5 لاوءالا هذهو . زعم

 روهدلا لاوط الع ترم ناو دوتفلا فرعتال بورح نارين رعست

 ٠ نهحاحلاو ءاسنلا باط ىلع نيراحالا ضعب دم تناك اهنا دس

 نوطبر مهانوم نقد اودارا اذا اوناك مهلا ةسرغلا مه رئامش نمو

 كانهو ةضه ىلا ةئيهلا هذه ىلعىهو هتثج نولي مل هيلجرب تيما سئ

 مث . نيكحاض نيحراو هلابسناو هلاقدصاو هبراقا نم ريفغلا مما عمتج

 . راصبالا نع هوراوب نا ىلا ةراحملا هيلع نوقل

 ( جورو جوسا ) ةيئانيدنكسا دالبىف دجو هللا قافتالا رداوب نمو

 ةدوكذملا ةروصلا ىلع ةعوضوم ةدماه تاوما كنج اهيف ةيداع روبق

 ”ىش هيف افض ةفوفصم ةراجحلا هذه نا الا . ةراجحلا نه ماكر تحت

 . ناّشالاو ماظناا نم

 ناو ماوقاو ماوقا نيب ةيسرغلا راامشلا قالت فيك اذهاي رظناف

 . رادقالا مم تيعالتو رايدلا مج تمءاراو رازملا مم طش

 6 ”هفهتكملل ىناثلا ىنملا و

 تناك ةيارصن ةقرف ىلع ةلالدال مهدنع ةظفللا هذه تءاج دقو

 ارهظ نيب نم قرفلا عج معقد ةعدتبملا نم موق ,مهو اهردص ىف
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 [ رمشلا عئاقو خيران ] انهن

 مسالا اذهب اومسق فوهكلاو رواغملا يف املاح دقعت نا ىلا ترطضاف

 © كلاثلا ىنعملا

 نم برض ىلع ديلاوملا لع ىف ظفللا اذه سوينيل ةمالعلا قلطا

 ناسنالا دمب هلعج دقو ناريغلاو فوهكلا ىف هناقوا بلغا مّ درقلا
 عاولا « :هفيتكم » ءاملعلا يمسي مويلاو . ماظنلاو بييرتلا ىف لقاعلا
 دوسالا فيتكملا اهس الو : ىلروغلاو ىزئايمشلا

 ( عباارلا ىنملا )
 تاءاس مظعم نوضَمي سانا اضيا ”هفرتكم ترفالا مويلا ىمسي

 نيلغتشملاو الثم نيندمملاك مهقزر' بلطلوامهااغشال ضرالا تحت مهراهم

 . ضرالا باق نم ىرجحلا محفلا جارختساب

 ( سماخلا ىنمللا )

 تاببودلا اهمامط تارثيوط ىلع ةلالدلل ًاضيا ”هظفللا هذه 'ىحأ
 . ناطمحلا ةكو_سكس » : اهرواج امو ماشلا لها اهيمسي ىتلا هو

 ىنملا اذهل دقعل فوسو « . ةقيوعد . ”ةكدكس . حوت ما . همن

 . بيرق تا لكو تا ددع ىف هقح عوضوملل اغا الصف

 ( ريشلا مئئاقو ميدان ر

 ( هرواج امو قارعلا ف )
 ىداج لئاوا ) ناريزح رمش لئاواىف ( ةيمظعالا ةسيلكلا )
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 فب [ رهشلا عئاقو عردان ]

 «هيمظعالا"هيلكلاب » ةفورعملا "هيمالسالا قارعلا ةيلكطيط# مت ( ةرخآآلا

 هيلكلا هذه جارخا ىلا :هفورصم اغاب فسوب ةلود هيانع تلاز الو

 هذه ىلا تعفر ىنلا ه.لكاا كالت ىفو . لاثملا ملاع ىلإ لاخلا ملاعنم

 ناكو ( 1م09 ”هتسس ىلوالا ىدامح ؟م ) رايا 04 ةةميطلا راهن ةةينرملا
 نييركسع نم لئامالااهلاجرو ةدلباا رباكا نم ريفغ محاهبق رتةلفح رضح دق

 . نييندمو نيكلمو

 ةرضح دراط ناريزح لئاواو رأيا رهش رخاواىف ( دوعسن,اريمالا )

 ريقعلا قيرطف :هئلاعلا لئابقلا ضعب دوعس لآ اشاب زيزعلا دبع ربمالا

 بسكف ليبسلا لها ةةحارب للا نامحملا راشع ىدحاب كتتاهسالو

 ( 78 اهددعىف ضايرلا نع صخللم ) . لمجا لها ركش
 ضمب ديشرلااشايدوءسريهالا برض دهعإاكلذ لدم ىفو (د.شرلا نب اريمالا)

 لام نم مهيديا تكلمت امم ًاريثك ايش ذخاو اهلمش تتشو ةلورلا لئابق

 نيدسفملاكئاوا رثكاو . ًارفظ» ًاعاف هدالب ىلا عجردقو لباو ليخو

 ( اهنع ١) اجرالا كلت نمأب نوئبعيو زاجحلا كسل نوضرعتي نيذلا مه
 تناكنادعب تيوكلا ىحاونىلا ةريشعلا هذه تنمظ ( رؤضلا ةريشع )

 (مساهددع ىف روهزلا نع)هيحاوتو ريبزلاك عوبرلانم ةرصبلا رواجامةلتحت

 ىف مالعا اهلالث اراكتا تزكر ( برعلا طش ىف اًرلكلا )

 اماتلكو ٠ ىحوتملاو » « هيصقلا ه : امهو نيتينالا نيتيرقلا نم لك

 ( امنع ) . برعلا طشلخاد

 >اريست ناب دادغب هيالوىف "هموكحلا نذخا (تارفلا ىلع نانرخاب )
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 [ ربتلا عئاقو ردات ] 03

 انرفاسف . ابهشلا بلحو .ا روزلا دادغب نيب ”هفاملا ٍبيرقتل تارفلا ىلع

 اًملمقف ”هنكسم ىلا اهنمو ”هجولفلا ىلا نيتهجت» رايا رخاواىف انمدلب نم
 . ( ةراملا ىف طب اهنع ) :ةعاس مهيف امهنيب ىتلا ةهقاسملا

 اب قوثوملا "هيقربلا لئاسرلا ضعي ىف : اج ( :هيرصانلا ثداوح )
 ىف نيدوجوملا بارعالا ىلع قانخلا قيضت رودبلا رئاشع تناك امل هنإ

 توقلا ىلا سام :هجاح ىلا ء الوه ناكو اهيف نيرسصاحلاو (:هعئاملا )

 ناعفدم اهبفو « تارفد ةدحاولا مسا هيرصانلا زكر م نم نان رخاب تراس

 انو( كنت ىلونبكام ) "هيلا :هيقدنب اهيفو ء طوب ميتسا ه :هيناثلا مساو

 رطماف صاصرلا قالطاب بارعالا اهلباق هيلا بوغرملا لحلا ىلا انلصو

 مجمهنم لتقنا دعب اوددبتف صاصرلا نم ًارطم ذئنبح ركسملا ميلع
 نيرصاحملل رسبت كاذ ذاو . مهنوصحو مهعالق عفادملاتمدهو ريفغ

 . رفظملا ركسملا مهل هب ءااج ىذلا ماعطلا اوملستينا

 نيتقرف ىلا تانيسحلا ةريشع تمسقنا : ىرخا :هيقرب ةلاسر ىفو

 اذه مقو املف .اشاب نودعس عم ”هقفتم ةهباثلاو رودبلل :هنداه٠ اهادحا

 وحن ”هيرسصانلا نع دمي لح ىف الئاقت نيقرتفملا نيممللا نيب روفنلا
 مهلا تذفلا بارعالا ءالؤه ىماب :هموكحلا تملع املف ”هعاس فصن

 بكوك لك تحن وفرط مهطوم نم تند املف نيبلاتاذ حلصتل ةرخاب
 .ةموكملا فس لضفب . اجرالاكلتىف داس نمالا نا ىهاظلاف ناالااما

 ( 55 ددملا ىف . فرصت ضعبب :هفاصرلا نع )

 ءادي كلمتال ىودب لجر حبصم خيشلا ( حبصم خبشلا ريمان )
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 - < ربش مكقو عادا

 ضارغالا لها ضس همدق دقو لوو وه هزني رعسشلا نم تم ريغ
 اهيف ةرياشع نمر ها ااوعداو يودص ىف توفل وهال 7

 يش هسمطإ نا ىلاولا ىلا اويلط مل .... سراق فالا 'هئالث

 ”ةموكسحلا م قرتسمتو ايلا ىمتملا نمو كلام ىإ ةريشعأ

 كب لالج نيج ةريصبلا "هيإلو ىلاو مهيلط ىلق ٠ ًامسر ًافارتعا

 (#17 ضايرلا نع صخلم )

 ىف قيرح رهكا اذه فدصتنم وحنىف عقو (ةاوبدلافقيرح )
 مام ًاناكد نيمخم ردّصام راثا تمهلاف ”هيناوبدلا قاوسانم قوس

 . ةلوهحب ركاسألا لازت الو . اهنايوتحي

 دوادنبي "هك رمم تءمقو دهعلاكلذ لمىفو (نيّتيد رك نيت ريشع نيب )

 . ةيواجتسلا ةريدشع سيئر ناغربش نيبو ربط ةريشع سيئد ناخ

 ناخ ريش اماو هدونج نم ريثك لق دقف ناخ دواد ىلع ةرئادلا تناكو

 سبل نمالا نا ىلع كلدي كلذ لكو ”همقوملا ءذهنم ًارفاظ جرخ هناف

 بتئارض تفعاضتو :هينامملا راجتلا لفاوق تءجر اذهلو . ماربام ىلع

 ةحازلا ديؤرامىلا ناريا هءوكح ردابتإل اذا ةبغملا هوس ىثخمو نيدّمملا

 ( اهنع ) . اهيراجص ىلا هايملا ديميو مالسلاو

 ىلع كلام ىإ ةريشع نم ءايقشالا ضعب ممم (هيسجربلا ىف موجم )
 سس وحل اهنع دبل فو رييزلا ىحاوض ىدحا « ةيسجربلاو

 يل-ع اوداعو عرزلانم ”ى-شب اوئبعو ريما نم ةعبرا اوذخاو . لايما

 نكس 020 اي نوب وكنملا اما ٍدخاف .. مهر نكسل "هيلع ناوحاب هئافتسالاب نون وكنملا اماحصا ذخاف , مهرانآ



 [ ريشلا عئاقو خرا ] .

 ٠ ثيغي نم

 هذه نم ًادج ءاتسا دقت ( ىدنفا ىكر دمم ) هيحانلا ريدم اما

 (جفوعلاحبصم ) نا لم قيقحلا ردصملا نع بقنيو ثحب ذخاف :هءقاولا

 (ةيبعشلا )ىف هب لهاو وه ًايواث ىسما كلام ىنب ةريشعل ًاميعز ناك ىذلا

 دقو . افصنو لايما ةثالث وحن اهنع دمت ىفو رييزلا ىحاوض ىدحا

 ًايلاوتم مايالا ءذه ىف ةريشعلا هذه ءادتعا ناك املو . نيماع ذم اهبلا أ

 فو املف ...٠ ءامح ىلا اووا نمالاب اولخا اذا اوناك ريبزلا ةيحاب ىلع

 هدلو ريصضحف ٠ هروضح بلطي لاح لسرا مالا "هيلج ىلع ريدملا

 هتذخا ام ةهيدأت عم « ”هيبعشلا » نع ءالجلاب همزلاو « لهلبم ه ربكألا
 نا الا ٠ ابسع دحىف ”هحبمص تناك ار ًاراذعا ىدباف ٠ ءايقشالا دب
 ةيالولا ىلا ضيع لهلبم بتكرخالا ىفو ٠ هنم اهلبش ل مزاخلا ريدملا

 ٠ ”ةيبعشلا حرابي م هعرز داصح مع نا ايف بلطإ

 ىدامح 79 ىف اتاب اسما ردصا كب لالج نيسح ىلاولا نا ديب
 ةالاح ريسلاب حبصم خيشلا دخيل نا :ريدملا ىلا ( ديا 4 ) ىلدالا
 اهرداغ مربملا ءاضقلا اذه نم رفم ال نا ىار املف ٠ حالسلاب هوبرضا

 روهزلا ) داسفالاو داسفلا ”هموثرج هباهذب تعطقناف ٠ ًامغرم ًاىغاص
 ْ ( م4 ددعلا

 ارير#ت دادغب ”هبالو ساجم رشن ( مايالا هذهىف دادشيف هحصلا )

 : ءاطم اذه

 سلا هذه ىف قرفلانم دادغب "هيالولا ةرضاح مهدام ىلع انس
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 ب [ ةيمالسا ةةثودحا ]

 هم تحت قدتحلا *انمو رباح لك نم ةهنيدملاب ءاملا طاحا ىتح

 ىمحب ةهفورعلا ىلا اهسالو ىلاهالاب ترضا ىتلا ضارمالا عاونا

 نكلملا ءاملا اب ليز ةليسو دعنا ةهموكحلا ىلع بحبك هيلعو جئاطبلا

 ةرفدلا ءال ذفنم لمح نإب كقذو -هنمومعلا "ةحصلاب زرضملاو دلياب طبحلا

 نمهيفام لفيا قدحلاىلا ىضَه ( دادتب لهس ىف قفدخملا هامل وهو )

 دئنيحو طشلاىل! ىضذرخآ ذةنمىلا همجوي ىضعي م راضوالاو راذقالا

 قدنخ نفدي رشا كذ م اذاو .ةرفدلا ىف الو قدتلاف ءام ىتس ال

 ءاهتبلا ًائيش عفتي دمي مل ىذلا ةنيدملا

 ضم ترهظو ةرصبلا ىف ءبولا رثا مإيالا هذه ىف رهظ دق ذاو

 هحصلا ظ فحل همزاللا عئارذلا ذحْنا بيسبف ريزملا ف هضيهناب تاباصا

 ىرجب ناكام قوق فيظتلاو ريهطتلاب "هيدلبلا ءانشعاو ”هيالولا راد ىف

 هنيدملا ةيحاض ريغف فنكلاو عيلاوباا راذقا ىرت ناو . قياسلاىف

 ىرأ ىكل :همزاللا لئاسولا دع ناو . ضارمالا نم اهم أ_كنب امل

 ( ةالددعلا فرصصت ضعب ”هفاصرلا نع. ردحإب هداوج رضبال لح

 « ءافشلا عوبطب ل

 ( ةيمالسا [] ةنودحأ )
 ىوذللا عملا ءاضعا نم هيمرم هيفازك بتاكلا هيون رفلاب ابمضو

 ٠ ىلمركلا ىرام ساتسنامبالا اج بعو

و] 6جعرج لع هظفا جرفالل 1(
 فللانعف احلا ابلقاتني "هياكح ”هياور اينوهرب

 تناك امم ةريش وا ”الضفوا هسادق وا *هماما ناشلا ريبك لجرب قلمتل

 دارو ثيدحلانم ”هقتعم اهنال «تهئودحا» ”همطع ”هيبرعلاب اهلباق هظفل نسحاو

 ىلا هثودحالا ليبقلا 'ذه نمو ٠ فلسلا نع فلحلا هلقانتيو هب ثدحت ام اهب

 م” اهل 'ةنح درلا ةيمالسا باصتاا :هيبرعىمو ةيونرفلا نعانه اهانبرع
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 [ ةيمالسا ةثودحا ] م

 ىنغلاو لاملاب رهتتا دق لجر مايالا فلاس ىف ماشلا قشمد ىف ناك

 وهو ) كرابم نع نولوّشسانلا نكو نوراه ةورثوا نوراق ةرهش الو
 ىف هللا كراب دق اكرابم ناف ىمسملا مسالا قفاو دقل ه : ( لجرلا مسا
 ”هشورفم ًاراد نكسيو برعلا رايدو دنبلا زونك هديب ناكو « هتورث

 تاذ ءالسح ةأرماب هيلع نم دق هللا ناكو هرخفاو شرفلا ىجاب

 ( ةعبس ىا ) ايزثلا موج ددع مهددع . يجن دالواو . ةليضفو لضف

 همه مظعم لذب دق ناك هلال هببصن نم حرفلا نكي مل هلكاذه عمو
 الك ناكو هنكسملخاد اهم ام. نم ىئافنلا انتقم هتيب وهز ةدايز ءارو
 ىتءالو ٠ ىهتمملا نبا ىلا ملعيال وهو رخآ ًائيش بلط 'ىث ىلع لصح

 زاف املكو بصنو بعت ىف لازي الذا . ىوصقلا ةدامسلا لوم غلم
 ناك مث نمو . ٍبئارغ اماك ىرخا بئاقر هبلق ىف تدلون . ىنتبملاب
 دلع ةحارلا لاني هناب مونلا دنع سفنلا للعي وهو همانا طاسب ىوطي

 ىملا لانا ىلعل : هسضنىف لوي حيبصلا رجفلا نيج حال اذاو حابصلا

 . ليلعتلا اذه ىلع لازبال امىملا هذهام فرعيالوهو سمشلا بايغدنع
 بيطتسيالو كحضم ةكحضيالو . لسم هيلسبال ”هباكلاب ضيف سفنااو

 . تاذللا نم ةذإ

 هدالوا ناكص اك هزل نزح لاملا اذه ىرت هتأسم' تناك املو

 مهعسو ىف ام نوغرفي راغسو راك نم عبملاو نيدلاولا مغل نومتغي
 ةنايلانم ًامربت الا لازبال وهو . همايا م بيبطتاوا هلاضرال مهتقاطو

 لب اهلم هعيشل اق امو ايندلا هذه نم رج دقو . ”هشبملا نم ًافهأتو
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 سي [ هيمالسا ةثودحا ]

 . ًادعبو ابره الا هم لازبال توملاو تومي نا دوب ناكو . همخت

 لب ملع لجر رصم رايد نسم فنم ةدلب ىف هلا موب تاذ عمسف

 ءاودلا فصيو اهلضعاو لئاسملا دقعالحم نا عيطتإ ى لبال مكح

 ٠ ناك ضرم ىال عجانلا

 , كافشتسا وا هلاتفتساو هيلا باهذلا ىلع -هينلا كرام دقمف

 هل بختي نا هيماو "هقثلا لك هب قثب ناكو « ”اكلام » هفبصو اعدف

 بهذ اهالمب ًاطافسا ام نم دحاو ىلع لم ناو اهناحا هلبا نم

 بويط بويطلا عاؤنا رخآ ىرهم ىلع لمحو ًاناجو ىهاوجو ”هضفو

 ىلولا رقم فسم ىلا نانمظيو ًايرهم امهم لك بكريو برعلا دالب
 ةيفب ابل . مظعلا

 معرتاتع قات رصمانق 1'؟ءةمكوصف, عدهصلتمو 276غ 16 اعدم, هأ ءلع

 ةماتجع نص هدتاتعت ةئوععطاع ق همص 06710ممعسعمأ .

 2[ وربم 2همعااطومع مككعع معمممط هت ةقمصعع امانأع 0طقعج وعمد

 عرتوصغ ممن اجنغ لع ةنئصملع» 12م ضعت لع وطماونع صمم -

 اهصعع ناتع همانق ممانتكأ هصع ىمصتتس ءاأتع قات مم قانزعأم ؟ةهتكم

 أ ةملانق .

 طص نص صمغ , همانق انأءاتع وصف لص (6ممعمم 12م عهجوساف نادت

 مع انحرعمأ 3 6'1نلع لع ممع :6عتوصم هز كمتوعس6عم ءأ هذ اعدم

 م6عوراماتا عم معدزتممأ 06 تدع قصصقتاعع قف ص05 مص أمز عصف

 1م مكئامع لع !'دعاتختا6 0عمه0عمخهلع لع ماسف ءد مانتق معو
58 
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 آمهطمن - هل - 'ةدوط

 لع م2006منم معااتع متوصماتعأاو ندغ نمانق مه هعصامصق عد

 مسطاتع 3'كاوموععو 0ع م6مودلمع هجن لههن0عجنم نأ ةصتق :
 1 : 15116 مدمءتوددتم 16 صمدنلف ةمجوصغ امهغ ل'ومعدأ نتف
 لمه لعمن دبع 1ف فدنعمع لع !'مقسطتع, لع اذ 81م مداعستم

 نأ عادم 1ع ممموتسعمو 270زهتسقساعق ٠

 2: 15116 همرصتصستتستون غو عانع آ!هطتامصام 0 مماتع مهربق 1

 مكهنلامغ لعف ممعطعطعم هغ لعن جوحدسع لم هتوهافلتعام# ها
 للعم ةععط6010جنعم ٠

 3:1ك116 عجمي نصع اونعع مدع هلو ىياتونع 168 مج هيعب

 هصعصممق هأغ ممم0عصمم , ءأا اه لتموعاتمسد ؟ءد عمد ممدهتطاع مواتع

 مع مهق نمد م'6[هذيمعم لعق يمعماتددم يان ص6 عمدعسأ هع مهرتق»

 4:12116 مهعاوعو ةجوع 06اهتام لهو مموصتعممتام مدععو هغ دع

 اهمعوممماأم ند'هللم ممدصم مهيعوسات ع٠
 5:11 كونو مصصقتاج# 16ه طوستسعق ذ11تفانعم 068 مموهتمصق 06-

 زق كامو رعمو ممممله غنت ودقر معقم انتطانق ججعع 1هدمم لتقل هءامم مق

 1هتالتعمب هغ هللع قوصصعتس !'طتعأامزدع مملععمع هغ ههصاعسمم-

 موتدع لع مو ممهتمأعق .

 وردم 166 هنجميمم مدطاتمم زدمود'8 هع زودع مدع 1"

 2026 نان مدع ]'رلمتع عمدبمعصأ امانق نصع عموص 0ع اهعتسع مدع هرج

 ممر هتك همصت6عم 0ع ]'تءاعؤتسع هان 0612 "آادمواتت طمانق

 ممانق مص ق 2200086 06 ؟0دعصتع امدق 16 معدمءعمعسمسام 006

 طماتق 2705م هتاعع ]عم سصوتسم مماتع 006 8016 همصط]6ع تسع

 مءاتام مدماتع 06 هءعا1وم . (7”هوؤ مغصع آه , !ئذدص 06ه سمانكم

 مام موانع مدع 1موانعأ همانق ةجوصف تأ ممجام ةمدطاتعم همن“
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 تا م

 لوز ردع عموساع 1

 ل مد دضت» جلس 3

 ماعم امستممامعتو

 205 نعمعاس تن 0-7

 2 كوم ممسع» مررت موس

 "وجع لعع دمهيمممط مدتعمم لممف اذ! حاسب
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 طظفحم ان تحتسب , همعصأت ليسمع أ تقام وتنع

 مااستمعمأ نضع ؟مزج 16 112101,

 ع
 قود ]ن١ لت متمم لمن حرس سدح لع 11 فمووغجتستع

 هم: 5:7
 جفين مس نص كرمك :1ن 10, قصب داس 1[ ترانا ٠

 هةر
 قطمصسمسممأ نما اتي عيان كهيعص [؟ئةانو ت61 » 50

 لني جرس لع انصونع هضطع 0[

 كك كل 126

 طرتح لب كمن طة عانا. كل ماسؤعج طوصصم»
 1"كنحصعمم :1:50

 0 ورسام 11

 6600 1 اللا/ عمك



 < نيلسرملا نييلم ركل ءابالا دي ف
 « ىلمركلا ىدام ساتسلا بالا : اهزاتما بحاص ذ

 <« ىليجدلامظاك ل وؤسملا اهريدم ف

- 4 

 فدمقو ىدبحي : اهتيالوو دادغل ىف اهكارتشا لدي

 تاكئرف ةعسن : ناسالا ةيبرعلا رايدلا ىفو

 اكنرف رسشع انما : هيدثجالا رايدلا ىفو

 رت اف١١ نأ ؟ ددملا

 بادالا 'ةعيطم ىف تميط دادغب
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 ٠ رشا مل ما ترمشت ةلاسرلا داعتال .

 ٠ اهعوضوم ىف ةماأ نكت ملام ةلاقم عبطب عرشبال .
 . اكرتشم دمي لوالا ددعلا لبق نه .

 . لدبلا هعم نكي منا كارتشالا بلط ىلا تفتليال .

 فصنو كن رو هيراخلا ىو غاص شورغ 4 دادغبف ددعلاة هيف .٠

 ىنديربلا ىلع اليوحت لدبلاب ثعبي انتلجمب كارتشالا بحي نم لك .
 .لصوةطساوبوا دي ادين وكيعف دلافدادغب يف الا . ناك دلي ىا

 .هب ديالةلحللا زايتما بحاص مسايليخم لسوهبذخ ؤيالكارتشا لك ٠

 ا ناك مساك هك هك اح

 ريدنم اهلطيلف دادعالا ضعي ىرتشم نطولا ءانانء بحا نم . جايا

 كعنوساس نويبص اجاوخلا نمواءدادغبيف نييلمركلا ءاب الا

 . ةلشقلا باب دنع قوقحلا بتكم قوف

 ماب لقثلا ةر-جا صلاخ نوكي نا بج اسنيلا هب ثعببام لك .

 نيظفالا نيذه ىلع دازي الزا دوتو « . دادغب ىف ساتناه

 . هيلا تفتليال هب ثعبيام ديربةرجا عقدي نءو . ثلا فرح
 ةلحلا زايتما بحاص مجاريةلحلا فالغ ىلع ”ىدنالعا دارازنه . ٠

 4 نيماضملا نووانع

 ؛+ ةعدقلا مه رايد 148 قفثالابسن ع7 قفتنلا "هظفل ىنعم 4١ قفتلملا

 ءالتخاو هاتعمو مهمسا لصاو نويئادلكلا ه١ :هيلاحلا مهعوبر

 لا 0 نم حاصلا ءريغو حلاصلا نيب قرفلا باتك ه؟ هبف تاياورلا

 ىعارزو 14 ممراجتو #0 دحت لها قالخا هو ىنماعلانيدلاردص

 ددعو_ا/ مهيلع ءريثاتو يال مسدالب ءاوهرذح مهتنايدو 5 ممءاتصو

 ىدنفا قوزرل ”هيماعلادادغب ”هغلىف ”هماعةرظن .ليخدلاناملسا 44 هناكس

 امو قارعلا ىف رهشلا مئاقو معران 7دن ( هم ) ءافشلاعوبني ه4 ىسع

 الا/ هرواح
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 اولا ةنس با ١١9 هنس نا هش نع ىلاثلا ءزللا

 قفتنملا 0

 ناالا . قارعلا بارعا نع ًاريثك بتكت نا ىلع انريمض اندقع
 ام اذهو . ةديدع ًارارم دحاولا ناونعلا ةداعا ىلا انرح اذه اننمع
 دحاولا ثحبلا ردصنن' اندصق ”همطرلا هذه نم ًارذغ مأسلاىلا عقدي

 ىدتين نحتاهو . عوضوملا "هعلاطمل ًاقيوشتو للمال ًاعؤد هماسقا نيوانب.
 .قفتنملاىتعم لصاب

 اهدعب ةةمومضم مي « جفتملا » ”هملكلا نوظفلي قفتملا باىعا

 رخآلا فو ةرو_كمءاف اهءا روو ”هحوتفم ةانثم ءان اهماي تهنكاس نون

 تلاح عيضاوملا ةرثك نكل لوالا ددملل ةلاقملا هذه انددعا دق انك ( * )
 ..ظنيتلاحا هيفذارتبلا ضعب ًاروتب. ”هففتنملانع مالكلاءاج اذبللو ٠ اهنايثا نود
 ٠ ةلاحالا هذه تبثيام كانه سيلو قباس مالك ىلع

 دما 60 1 لالا 85/100 0 1 كلا

 ريع



 ف [ قفتتلا ]
 تايسرافلا هجو راهجو هروبج مج ىف مظنالا ”ةيسراف طقلا هلام حج

 فاكلاب وهتثاثملا ماب بارعالا هظفليام لك نإ مت تناو ٠ تايكرتلا

 نولو_ةب مهف ًاردان الا قيقحلا فاكلا ظفل مهنم عسمسي الذا ةهيبرعلا

 ( ىحم ) ىكحو ( ليكي ) لاك ىف جابشو هةجبشو ىجحو لاج ”الثم
 ةظفل ىف نوكف : هياعو ( ةذفانلاوا 'هقاطال كابشو ) ( ديصال ) ةكبشو

 نامم مهضعب تعم اذا كنا ىلع « كفتنلا ه ىهو ةهيناث ةهغل قفتملا

 ةيقارعلامجلاب « جفتملا » نولوش مهلا تققح مالكلاو ظفللا نسحب نومي

 ءارقلاو نيبفرصلاو ةاحنلا بتك ىف ابلع صوصنملا مجلا ىو هحيصفلا

 باسعارتاسك قفتنملا بارعاو . ”هيرصملا وا :هيماشلا مهجلاال نيدوجلاو
 ”هيهاركلا دشا هتوهركي مهو حيصقلا فاقلا ظفل نوفرعيال ”هيدابلا

 قطني نم مهنمو تءاج ”هظفل ىا ىفو تمقو امنيا :هبقارغ امج هنوبلَسو

 ٠ تايسرافلا مركو زوكو ناتسلك ىف اك ”هيسراف ًافاك اهب
 كفتاملاو فاَش قفتملاىهوتاغل سمح « قفتملا » ظفل ىف هيلعو

 نهاح صفو ”هيسراف مجم جفتنلاوهيسراف فاكب كفتاملاو محب جفتملاو فاكب

 ال ىمو ءاغلللا نم نيمدقالا بتك ىف تدرو اذكه اهنال ىلوالا
 حضتياكهمالك وهتباةكى ف حصا ىرح نم ق ةروصلا هذهم درت لازت

 اهداررا ىت الا دهاوشلا نم ظفللا اذه ”همص كي

 . كلذكاومس مو وفتتملا ىنعم ام

 وا ”همقاو و! ”هياكح ىلا عجري ىنمم برعلا ءامسا نه مسا لكبل

 اف . مهدنع ةريثك ىعو باوبالا هذه ىعاض ام وا ”هعانصوا رعش تدب
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 [ قفتنلا ] ذك

 . مسالا اذهب اومس لو قفتملا نم نوكي ىسع

 جاف ءاج دقف .٠ "هغللا ىف قفتنا ىنممام لمن نا ”الوا انيلع : الق

 :عوبربلا شراحلاقفتتاو ...هناقفان نم جرخ: عوبريلا قفتناءانهمام سورعلا

 : قفنلاو ... قفللا لخد : لجرلا قفتلاو... هلاقفان نم هجرختسا

 ما . اضيا عوبريلا ركوو برسسلا
 ناك قفتنملا ىنبل ريكألا دجلا نال اما :هيمستلا هذه بيس نوكيف

 *مهنالدعب ريغوهو مسالا اذه هلع قبق مالسالا لبق عساريلا شرح

 ةليق : ريماك شير ىمس نف ًاشرحمو ءاشرحو ًاشيرح ًاضيا اومس
 شرم : ثدحك؟ شرحمبو ةأرما : ءارفصك ءاشرحبو . صاع ىإ نم

 . اهريغو قنا ورمع دبع نب شرحو ىبعكلا

 ةهنكب ًايبش نوكف . رحلا ةدعل قفأ ىف مقي ناك هنال اماو

 قاشالا هاكسىا « ”هقفتنم » سانأ برعلا دالب ىف دجو دقو . رواغملا

 دجو نم مهنمو نيخروملا ضعب كلذ ركذ دقو روافملاو بارسالا وا

 ف مي مالكلا سم اك تيدولك و رن جيرفالا ممسيو برعلادالب ريغ

 ٠ لوالا ءزجلا

 سانا مهما مهنع اولاق دقف نانويلا باتك ماوقالا ءالوه رك ذ نم لواو

 رواغملاو قاغنالا ىلا نووايو ”هيقيرفا نم قرشلا لامشلا ىف نولزان

 تاهججلا كلت لتحي ناكو رمحالا رحبلاو ليثلا رمتنيب نونوكيام رثكاو
 دسجوب دهملا اذه ىللاو . مهدالب نم ايلا نوتاب برعلا نمموق ًاضيا

 ىف نولوثبم مهو هقيقح « نوقفتنم » مه نييقيرفالا نم ريفغ مج
 . ”هضرفا ةراق نم ةفلتخم عاقصا
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 4 [ قفتلملا ]

 ةديدعلا هميظملا :هيدوالا» طيحن لايجهلك رطق برعلا دالب ىفو

 باىعالا نم لئابق ايلا ىوان راثك 'ىشث ىافنالاو فوركلا نماهيفو

 يا كئاوا نء.الؤه نوكي نا دعس الو . ”دراوشلا مذارعشلاو دباوالا

 ٠ يىلعا هللاو امحاونو :ةشيحلادالب ”هقفتنم نم برعلا دالي ”هقفتنم نا

 نوكلا مسالا اذيب اوعسي مل قفتللا نإ نا وبق ساخلا انيأر اما

 ق نم الو امشرحم ىا مساريلا :هقفتنم نم ناك مهدج

 فتاكتلاو سمان 11 ىلعاوقطلا موكل كلذك اومس امنا . فوبكلاةدكس

 قذتالا ىإ نا اذه انلوق ديؤيو . قافتنالا نمال قافنالا نم ًاقاقتشا

 يضوداخالا لكامل ةدحتم تعمتجا دقرابك لئابق ثالث نع ةرابع مه

 نيبفلاب داوجالاال لضفاك دوجالا )دوجالاوديهس ىو كلام ىةلق#

 دهاعتلاو دقاعتاا ىلعباىعالاو برعلا لمش ناك اما ريثكو (لادلاوواولا

 هدعبو مالسالا لبق كلذزاكدقو.مهنارقا ىلعةلوصدشا اونوكلل رصاتتلاو

 مدلا :هقماو بابرلاو ةمعئخو شي رقو شو احالاو فالحالا لسقلااذه نمو

 ريفضلاو خونتو برعلاةرهمحو برعلاتافضرو برءا!تارمحو ةراقلاو

 ,مهريغو نوببطملاو ( ةلاشماةطوقنملاءاظلابال داضاابيتكت :هملكلا هذه)

 نا كيلع بجي ناكف قاضالا نم قفتناا ناك اذا : لوم" كلءاو

 ناك اذا قفتالا ىف نونلا ءذهزيا نف « قفتملا ونب وا قفتملا » : لوقت

 ؟ قافتالا نم

 ًانون امهنهلوالالدبتو نيمتدملا نيف را كظنام ريثك برعاازا الق

 اوحرصي مل ناو , مهدنع فورعم مالا اذهو . هلاح ىلع ىناثلا قيتو

0001 



 [ قفتحلا بسن [ 56

 . راجتالاو محلا ديدشتب راجالا : اولاق دقف . ممك ىف ةدعاقلا ءذج

 ٠ ةرينقلاوةريقلاو ."هناجحالاو:هئاجالاو. زارلاو زرلاو.صاحتالاو صاحالاو

 فرحلانمال ىناثلا فرحا نمآنون اولدبإ امبرو . بونرخلاو بورخلاو

 لاثمالا هذه ريغ كانهو . ناتبارخلا اهو ناتبانرخلا مهلوقك. لوالا

 ٠ هدرمس لوطي امم

 ىف قفقملا نع "الدب تدرو قفتملا » نا قاقتشالا اذه ديؤي امو

 مجمل هعبط ىف دلفنتسو لضافلا كلذب حرصدقو ”هعدقلا توقاي خسن

 . ةعدقلا ىناغالا خسف ىف تدرو اذكهو . نادلبلا

 دسقل. ءاعو ىف نادنز عمت 5 دحاورهوجلاو نارمأ قفتيدقو

 اهانركذ ىتلا يوغالا هجوالا ضعبل ىمس الجر قفتمما نوكينا نكي
 مظنننا ىلا ترطضاىت> هتريشع سما دعبامف فمضمل .ةليبق سار ناكف
 راتعلا ءذهوا ةريمملا هذه امم ناكف ىرخأ ماوقاوا ءابحا ىلا

 . قفتنملا ماب ةروهثملا

5 

 نإ صاع نب ىقفتملا وهو ةلببق وبا قفتملا : سورعلا جاتف لاق

 . "هعصعص نب سام نب "هعيبر نإ بنك نب ليقع
 ناسف دجملا ناونع هباتكىف ىردبملا حبصق ميهاربا ديسلا لاقو

 نبصماع نم نطب قفا لئابق عيمجو : دعو ةرصبلاو دادغب لاوحا

 نإ بمك نب ةعربر نب سماع نب قنتملا ونب مهو هيناتدعلا نم ”هعصعص

 *ذاوهنم نطب :"همصءصونبو. ءا .قفتم قفتتملل لاهو ةعصعص نب ىماع
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 43 [ قفتلا بسن ] 5-5
 نزاوه نإ ركب نب هيواعم نب ةعصعص وئب مهو . "هل ِئاندعلا نع

 تب ةرمع مهماو . لئاوو صماغو نزامو ةيمو سماع : دلولا نم هل ناك
 فوعو سيقو .٠ نوفرعي ام ةرماغ هماو بلاغو . برظلا نب صاع

 مهماو“هتييزو ةريبكو . نوفرمي اهب ةيدعمهماو روجموراسيو رواسءو
 مهزكا صاعو . نوفرعي اهيةرصيوغ ةماواةممرو .٠ .نوفرعي ا 0

 . ( ىدتثقلقلل برعلا باسنانع ) . نوط
 . هتليق ركذي ملو هبسني لو قفتنملا برعلا ناسل بحاص 0

 نع لوط ًارفس بتك ىدنئقلقلانا باجملابجعلانءو
 ةريمع لب ةمخض ةليق اهنا ع« . ًادبا قفتنملا ركذي ملو برعلا لئابق
 ١ . ةلاج

 دلما ىفهخي رات ف ىبرفملانوداخ نبا قفتملا ى بسن ركذ نميو
 بسمك ند ليقع واب ... همر نب بمكات نمو : لاق»اإ9" : +

 باقعان مو( ليقع نب صاع نب قفةملاونب : مهن« . ةريثك نوطب مهو
 ىلع لاق . ( طلخلاب ) برغلا ىف نوفورعملا بارعالا ءالؤه قفتتملا

 انبا ةيوامم ونمو فوع وس: ( طاخلا (ْ ىناجركلا زيزملا مبع نب

 دهملا اذهل طلخلاو : تلق .... ىهننا « . ليقع نب ماع نب قفتنملا

 .٠ برغم لاب مشج دادعاىف

 لايخالا مسهلم : ليقع نب ةدابع ونب : بعك نب ليقع ى نمو
 ةهيليخالا ىليآ :هيقع نمو . ةدايعنب ةيواعم نب لاحرلا نبك : ةمساو

 . ليخالا نب دادس نب :هفيذح تب
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 [قفتملا بن ] ف

 ةدابع ونبو . مهم نونجلا حولملا نإ سبق نا : :هببتق نبا ركذو
 مهلو . قارعلا ىلي ايفاهيسا رفلا ةريزجلاب ديعس نبا لاق اهفدهسلا اذهل
 ةهنماقلا هئاملا طساوايف بلحو لصوملا ىلع مهم بلغو ركذو ددع

 ٠ هدعب نم شبرق نإ لم هئباو وه ابكلف دلقمنب ناردب نإ شيرق
 ىلا مهم شيرق نب ملم بقعيف كلا ىلاونو . ةلودلا فرش ىمسيو
 رزاحلا نيب هبه دهملا اذهل مهنمو : ديعس نبا لآ .اوضرشا نا

 بحاص نمناسحا مهلو . ةلودلافرش برع : مهل لاَ ( ١ )بازلاو
 هلام وحن ليلق محدنع نا الا .ءا نعو لمحت ىف مهو . لصوملا

 .٠ سرا

 : لاق "هيزثطلا نب ديزنع همالكؤف ىناغالا بحاص قفتلا ركذو

 نب بنه نإ طلق نب لئاو نإ ركب ةوخا ناو نب دبعنم ًارثطنا

 دارجوب ١ ناكو . رازت نبةمسر نب دسا نإ ةليدج نب ىمحعو نب ىصضفا

 ءالخ مل ًانامز هدنعدكف ًارثط رسا ليقع نب صاعنب قفتنلاىب دحا

 لمتحاف ءادف دج لق هلهاوهسفنم هنيلأياوا هتادقيه لا نثعببل ًارصا هيلعذخاو

 ىلا قفتتلاىنل ءافلح ميق .هلباةمس همسوف دارج ىباىلع لخدىتح هلهاب

 لملو ٠ ًافيحصت ظفقا ىف نا نظنو٠ عوبطملا لصالا ىف اذك [ ] ١
 نم لبج ٠ راجلاو ٠ بازلاو ( ءاحيال ميجي ) راجلا نيب » : ”هيولرلا حيحص
 نمر بتكلا نم انيدل عقو اميف اهرلأ ملف رزاحلا اما ٠ لصوملا قرسشلامحا

 نوهخ نبا خرا باتكح عهطيف فيحصتلا عوقو نم بجمال
 موقي كارعو "هفتلاو هيلع داهعالا فمضرام عبطلا طالغا نم هيف انادجو هدف

 عم *هبطخ خمس ةدع ىلع الباقي عيلطلا *حيحص ”هخسن رشذيو ءاململا دحأ

 ٠ اهريغو "هي را سرامف
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 514 [ ةعدقلا مهرايد ]

 قفتملاى. ىلا نولوب ليقع ىن ىف نيةرفتم لجر ةئامس نم و مويا

 8 مهوجيي نم ضمب لاقو . مسولا كلذب نوربمي مهو
 ها« دارج ىبإ مسو مسولا هيلع

 سانلا مزهلا امل هنا انؤاملع مز : لاقف رخآ نطومىف مهركدو

 نورسايونولتش (ميع ىب راثا ىف)مهراثا ىف مهؤافلحو سماع ون تجرخ

 ورمح نب ورم ليقع نإ سماع نب قفتملا نب سبق قحلف نولسيو

 ( قفتنملا بسن, هيونتال هركذ نم دارملا ءا ) هرساف
 هل ًاخا رضالانب دايز زرابو : لاق ىربطلا قفتملا بسن ركذ نمو

 تناكو . ليقع نب سماع نب قفتنملا نب ”هيواممنب ورع : هل لاَس همال

 لك فرصنا مث . افقاوتف افرامت ايقتلا املف . ديزي ىب نم ةارما امهما

 . ها . سائلا عجارتوهبحاسنعامهنمدحاو
 ليساسلا ليلقلاب انأَرنِجَه باتكلا ءالؤهريغقفتاملا ىب ركذ دقو

 . ليلعلا ةلعل جيمملا جاحالا ريثكلانع لياغلل ىوارلا

 ةعدملا مهرايد

 مجعلاو برعلا مايا ىف ريخلاو أدتبلا ناويدو ربعلا باتك ءاجدق

 اماو » : هصن اذه ام س.» : ؟ ءزحلا ىف ىبرغملا نوداخ نبال ربربلاو

 راقىذ موي هتؤمعي سرفلا اومزه نيذلا مهو بعص نب ميل نب لحت ون
 دالبلا كلتىف مويلا مهفلخو اورد دقو . ةرصبلاىلا :هماعلا نم مهلزانف

 كلذدي سيت مالك اذهف « : ماع نإ ليقع نب قفتنلا سماع ون

 .داليلا هذهل قفتملا ىإ لالتحا مدق ىلع
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 [ ةئيدقلا. مهرايد ] 4

 الش سإ؟ : + داجلايف هءاتكنم رخآ نطوءىف نودلخ نا لاقو

 .. ةفوكلاو ةرصصبلا نعب ىتلا ماجالا قفتالا لزانمو و : ديعس نانع

 مهو فوع نب كلام نأ فوع نب يماع وب : ليقع نإ صاع ى نمو

 برحبلا اوكاع دقو ةرصب!ا تاه نوئكاس مهو قفتنلا ى ةوخا

 ضرااوكنامو : ديعس نا لاق . بلغتنم اهوكلم نسحلا ىبا ىدعب

 .وفصع ةعالاةثاملانم نيسفعا ديما مهكللم ناكو بالك ىن نم ةماعلا

 9006 هونو

 تناك ىتلا هاما دهملا قباسيف اهولتحا ىتلا عوبرلا ىلع اندي امو

 نفت ةيدقلا مهرايدو مهأرام ىلع عالطالا نسدحا انماطت اهماف مهل

 : قفتنملا ىف هايم

 قفتلمال م لقعإ دع ءام بث! : توقاي لاق دريمك ( بئيملا )'

 زاملاب ةدايعإ ءام بئيملا :ىىمصالا لاقو . ليقع نب ةيواعم همساو

 ىف زاجحلانم ليست ىتلا ضارعالا ةيدوانه داو بمد : هريغ لاقو

 .ما2 .٠ نعانم ديبزو به نب ليقع هيف طلتخا دحم

 ىببامت ليقع ىنيل ءام ءاضيبلا : توقاي لاق ٠( اضيبلا) مههاه نمو

 بجاح لاق . ليقع نإ صاع اهبف موعمو .٠ قفتناا وهو ليقعنب ”هيواع٠

 , لاقف ءاضيبلاب "هيواعم ءاخا ىثرب ىنزاملا ناسذ ن
  اهجاجد حاصو اهأسق مان دقو .٠ ىلا مف ىلإ ءاضيلاب لواطت
 اهجاتن بيرق تناك دقو ًابولس .٠ اهمتكرتدق ةجاح نمكىواعم

 ءاما 6 . مامت ريغل اهدلو تقلا ىتلا . قوتلاىف بولسلا
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 ٠ [ةيلاطامهعوبر]

 : برعلا ةريزج ىف ىئاد_مهلا لاق . ( قيقعلا ) مبعوبر نمو

 موي ىلع داعص ندعم هعمو قفتنملل ىلعالا قيقعلا : ناقيقع قيقعلا

 يلا هركذ ئذلا وهو . برعلا ةريزجىف ندعم رزغا وهو نيمووا٠:

 ىف وه لنسالاو ٠ ًابهذ ليقع ضرا ترطم : هلوق ىف مالسلا هيلع
 .ماعت "ىط

 : توفاي لاق . ( ل_قع ى قيقع ) : ىلعالا قيقعلا اذهل لاو

 ىبالكلا دايز وبا لاق . ليقع, دالبىف ئذلا قيقعلا ( :هقعالا نمو )

 ريح نإ فيحقلاءركذ . ةمالا ربان نم ربثم هيف ليقع نإ قيقع
 . لاق ثيح ىقيقعلا

 ارطقتفهب سيردا نبا انحبص . ىذلا كنأي ملاسيردانبا مأأ

 ارفغمو اهباع ًاعردتلمجدقو ٠.0 هسرت نيقفاخلا تح كتيلف
 ارحاوأدروتوملاقيقعلانودو .٠ هطهرو ريهملا نباقيقملا ديرب

 ؟روتسلاتاسباللا تانصحل اوني .0 هنودو قيقعلا نوديرتفكو

 .توقايزع لقنلا ىبتا

 برعلا ةريزجو قارعلانيإ نيرشتنءاوناك قفتمملا نا ىرت انه نمو

 وهام ىلع ىرخا :هياغلوا وزغللوا عاجتنالل دالبو دالب نيب نوددرتيو

 . ةيدابلا لها ةايحىف دوهعم

 ةيلاحلا مهعور

 قوسو راخلاو قفتنملا ةرطش امهنيو ىملا ىلا ةيرصانلا نم دنمت

 رقص ةملقو ةقراشملاو ديس ىو دعا ىو "ةعدبلاو ءاحطلاو خويشلا
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 [ ةهيلاحلا ممعوبد ] 3

 ةملكبو . ”هيرصانلا : ءاوالا ةيصقو . ىحاونلاو "هيضقالا نم اهريغ ىلا

 . دهعلا قياس نم اهولتحا ىتلا دإلبلا ىه ةدحاو
 وهو ( فارفلا ) :ءءلاحلاو :هيااخلا ةنمزالايف ةروهشملا مهرايد نمو

 قباس ىف ناك رهلا اذه ىلعو ةرصبلا نيبو اهني طساو تح ريك ره

 .ركذي 'ىئاهنم قبي ف مويلا اماو ةريثك ىرق اهيف هميظع ةروك ديعلا

 ةهعستم تناكاهلاف . هراوجف تناك ىتلا حلاطيلا نع لوقلا كلذكو
 قاضو اههايم تيضن دقفدهعلا اذهىف اماو فافضلا :هيمارتم ىفارطالا
 يقع

 ماوعسلا نع الم « ىحلا طش » مساب فارغلا رهن ترفالا ىمسو

 دهعلا ىف فارغلا مساو . ًاقاس قارغلا :هيكار "همخض :هيرق ىحلاو
 ىلا هتيرقو رخالا ليقام حّتفب جرحدم نزو ىلع « دهرسملا » ىغاملا

 . نامزلا عه ءارجب لوحتل ”هعاس فصن نم ًاوحت رنلا اذهنع دعيت

 ةهبعشلاف نيتيعش ىلا كانه مسقني ىلا طشوا دهرسملاوا فارغلا رهو

 . ةرص#ةرضصم ةريحكعوم# «٠ تاريضو ا » ىمت كنيعي نع ىلا

 ههايم عقديال هلال « ىمعلا طش ه اهل لاعب كراسي نع ىتلا "هيعشلاو

 ءانا دجوبالو . ًاديور ديور هقيقع نؤدت لامرلا نالو رخآ رهن ىلا
 .ءاتشلا ريشا ىه ةهنسلاىف رهشا :هميراالا "هيعشلا هذهىف

 تيحلاطش» يمس طشلا اذهنا جنرفالا باتكضعب ليوان تع نمو

 سلو. انلق“هيحلا 32 هنايرج ىف جمال هلال كلذب ىمسو . ىلا طشال

 ةهك رخل امرت هريس ىف ًاجرعتم نوكيو الا رهن دجوبالا هلال كلذك مالا
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 ب [نوينادلكلا]

 رهنالاو ةهيدوالا رئاس تافطعتم قو ًاديدش هج رعتم نكولون ءفاملا

 ةهيمست بيس 'تيأردقو . هومهوت م سدا مالا نا.الا . نير حما

 بصخواهئابلا ةوقو هضرا ةهيويلل ًايح ىلا ىمسو ىحلا رهنب هل ةهماعلا
 . "هسردتملاوا ةرواجملا ىرقلا ىف طق ريظن ههبشي ال ام هتنط

 | 6 لس

 نوينادلكلا

 هيف تاياورلا قالتخاو ءانممو مهمسا لصاو
 ةراضحلا واشنم تغلب ةميظع ةما دهعلا قباسيف نوينادلكلا ناك

 مهلذاكو « هسونج ىلا هيلامشنم قارعلا نكست تناكو « ًاديعب ًاغلبم

 . نيقئاخلا تقبط ةرهش

 دقو« مهتاغلو مهلابجا ىالتخا ىلع نيمدقالا تكف مهركذ درودقو

 « قئاقحلل مهعتت ةرثكل « نيثدحلا ةبتكلا رافسا ىف صخا عونب ءاج

 مهيراجحمالعونب اهيف مهتامماو « ةيلاخلا مالا خيراوت ىلا مهقانعا لاطتو

 . رابغ ممل قشي الو لب راح
 اوين اهريغب ميفغش هيهاضيال ةقداصلا تاياورلاب مهفغش ناك الو

 راثالا : كلذب ىنعا . مهلاضب اورفظ ىتح ٍبيقنتلا لك اهرداصم نع

 نييقملا نعو اهنلع ةلفغىف نم اب اندالبيف اهوفشتكا ىتلا تايداعلاو

 راخفلاوا رج الاوا رخصلاوا ةراجملا ىلع شوقنم هيلع اورثعام لكو

 ةهعوطقم وا ةهيوشم ريغوا رانلا ىف ةيوشم نم داوملا هذه ىهاض اموا

 . كلذ ريغوا اهقادمو اهعلاقم نع

 اهندم عقاومو اهلابجاو اهماو اندالب خعراون منرفالا فرعي مويلاو

00091 



 [نوينادلكلا] 6

 نيواتعوا اهيف مهماحا نيواسنع هنم فرعنالام اهدحب قباسو اهراهغاو
 ةيرعلاتافنصملاو دحتال انناىع الضف اذه . اهنع اوم ىتلا نيماضملا

 ىذلا هفاتلا رزتلاالا ةلرللا عيضاوملا هذه ىدصتيام ةميدقو ةثيدح نه

 نارمعال ةيدورشلا مولسعلا نم عرفلا اذه مدقتل « مويلا هب أزجمال
 . ةيندملاو ةراضحلاىف طسدتلاو

 ريزغلا ثحبلا اذها ضرعتنا نا انيلع بجاولانم انيأر اذهلو
 ءذه باكا هيلع ناك ام فرعيو « نطولا لها هيلع فقيل ةدئاغلا
 بح ميلقف مظعيف ظقيتلاو طاشنلاو ةمهلا نم راصعالا قباسف رايدلا

 جواىلاا مق رتو . ام ظافت>الا ىلا ىعسلا لك نوءبو« اهيلع نوراغيو

 . لاكتالا هللا ىلعو ضرالا هذه ىلع انقي-نم لمق 6 , حالفلا

 هانئموايلصاو نيينادلكلا ةك وه اذه اناحب هب لهمسأ ”ىث لواو

 ..:لوقنف« ةئيدحو ةعدق نم ايف ةفلتحلا ءاملعلا لاوقا عيمح داريا عم

 ةظفنلاو ىحصفلا ةغللا اهلا دقتميلكو ىتش روصبةماكلا هذه تاج :

 بوغرملا ظفالا نم اهاوسام ناو ء عضولا لصال ةمباتلاةميدقلا ةيققحلا

 :هروق نم مهن لككباجا ؟ همالكف قحلا نم : تلأس اذا كناديب. هنع
 . اتااض دعننا صالايف رظنن بيدالا اهبااي لاعتف . قحلا انا

 ىذلا رصعلا دم ةيربعلا ةاروتلاىف تدرو نيينادنكلا ةظفلنا
 تءاجدقو .حيسا البق نيرشعلانرقلا ذنم ىامهمايا نوينادلكلاه يف ىوط

 اذكو نيشلاابو نيسلاب ىا مدشكو عدبك اهو نيتبراقتم نيتروصب
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 64 [ نوينادلكلا ]
 ا ا ل لا

 ةياورلاوا لقنلاوا لصالاوا ةغالا ”هيلبابلا ( )١ مٌمرلا ضعبىفتدروًاضيا

 ٠ نيحافلا ىنعت اهلا لاق نم مهم . اهانممىف بهاذم ءاملعلا بهذدقو

 لبجلا ما . ءسكو نال ( فاكلا حتف ) سكلا دالبب اهلوا قيرفو

 مديشك ىف ىحصفلا ةياورلا نا نورخآ حرصو دليلا هد داو ؛ ةسفن

 ةميدقلاخسنلا ف تدرو اذكو ةلمهملا نيسااب( ميديسكآل ) ةثلثما نيشلاب

 اوناك مهعال . 2« نوكتافلا» ' مهدنع اهانممو ةاروتلا خسن نم

 ةملكلا نوكادت . كقأو تاراغو ونغ لها مه ىصا لوا ىف

 ءاج دقق .٠ امم ةيماسلا تاغللاو ةيلبابلاو ةيبرعلا ىف عئاش لصا نم

 :هقانلادشك و ؛ رزحلا عطقك هنانساب عطق : دشك ىنءمنع -هغالا بتكىف

 . ماعتاو لبا بام اوناك مهما ىلع لدي اذهو « عباصا ثالثب املح

 مهدهعقباسىفاوناك مهنا ىلع لدي وهو « ةديزلا صلخا: نالفدشكو

 # ةديزلا نوصلخيو نايلالا نوضخمب :هيداب لها

 ءاسيلاو(نيتمضب ) دشكلا نم ”هقتشم اهنا تيئانم نييوغالا نمو

 بركلا !وريثكلا : اهانممو ( نييربعلا دنع عقلا تامالع نم ممملاو

 دوشكو دشاك : دحاولاو , ممماحرا نولصاولا « مهملابع ىلع نوداكلاو

 اوناك نوينادلكلاو ( ىناثلاو لوالا هحوتفم ةريخالا هذهو ) دشكو

 . مهلايعل محو مهبسك ةرثكب نيروهشم

 تناك اموم«حولوا رجحوا ةرخص ميقرلاو ٠ ميقرعج نيتمضب مقرلا ] ١[

 ٠ هنمو زمعة راذمه ”هيوسنرفلاب ايلباقيو اهظفحلرابخالا ضعبهيف بتكيهندام

 « ابجع اننايآ نم ١ وناك ميقرلاو فيكلا بامحسانا »
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 [ نوينادلكلا ] هه

 : مدكوا ميديك) ( نب نا ىلا نيث>اللا .نم :هعامج تبهذو

 اماثءمو فاك !1'نم الدب لوالايف ءاحلاب ىا ( ميدسحوا مديدح

 نو-رئاددكلا ناكو . م-,ماحرا نولصاولا مهلابع نو. : ”هيربملا ىف

 ةريثك بالا اذهىف مع لقت ىتلا رابخالاو .ماحرالا لصوي نيفورعم

 . ليطااذه ع ران رافساىف ”هضافتسم

 مدشك كدايدنكا ال « ميدرك ١ وه لدالا نابن 0 ضعب لاقو

 لابجىلا وأ ضارنالاب اوذخا 1 نيينادلكلا نال . داركآلا اهانممو

 بف فحصملا مسالا اماو مهياع ميدقلا مهمسا قف ناتسدرك دالبوا

 . قاروالاو قراهملا نوطيىف

 ةدوصب ”هيرعلا ةاروتلا خس ضءبىف ”ه-ملكلا تدرو دقو

 ”هفللا ىف ةدحإو ةروص فاكلاو ءاذلل نا وه. كلذ بيو نيينادلخ »
 ممر ىلع اورج نيذلاو ةهيسرعلاىف ءاغ اهوتكماخ اعوأرقنيذلاف "هيمرالا

 روهشملا نا ىنع . انتفل ىلا اهايا مما دنع ًافاك اهوتبنا ”هيمرالا ةهفللا
 .مالاهدعب فاكلاب نويئادلك وه ضافتسالا

 كلذ نولعفي مهو . بعالتلا لك :هظفالاب اوبعالت دقف برعلا اماو

 ”نوفرصت محاءالا ناف كلذىف بحتالو مهاساىف ةليخدلا ملكلا عيمجيف
 فيحصتااو ف سلاو لذلاابنوموسيو"هيسرعلا ظافلالاب ف رصتلا لك ًاضيا

 راشا دقو . هننم نوبكري امب برملا اوريعين' مهل قي الف هيوشنلاو
 متهيمجحالا ظامفلالا ةركزا :هلوقب اذه برعلا فرصت ىلا ءاشبرمع "نب
 اهمنازوا ءانب ىلع نارودلا ىف اهطرخ ,"هيبرغل!٠”هغالإ ناحل وص اهلوادت اذا
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 ه١ [ نوينادلكلا ]

 ءفاتن انامل نادعيف ءاش فكابجرحدو

 نحناهو :هفلتخم روصب نيينادلكلا برعلا باتك ركَذ دقف هياعو ٌ

 ةدام ةريشنو سورعل! جان ىف لاق . لل..ةلا اذه نم ءاجام ضب درو

 ةدامىف ًاضيالاقو. ءا بكاوكل اةديع نم ةهفئاطمضلاب نويئادلكت ا: دل ك

 تدرودقوءا.بك اوكلاةدبعنم:هفئاط : مغئابنوئادشكلا ( درشد )

 ىنادكو ىنادزكو ىنادركةفلت روصب ميدنلا نالت رهفلاباتكىف

 وهو فاكلامغب املكو (لغولت هليذ ىذلا ل ذتلا نم ١196 و ١94 ص)

 ءاذه موملق ىف بئاجالا رام برعل' نا الا اكل حافب وه لص الا نال بي ىغ

 نيئباصلانا 581:4 و 11١7 :* سيراب ”هعيطبهذلا جوسمىف ءاحو

 حصالا ليقف ًاضيا بيرغ طفل وهو نورك مساب ًاضيا نوف رعي اوناك

 ”هيشاح ىلع عوبطملا بهذلا جورم ىفو نوبركسك لقو نويرابتك

 نويرايثكلا ( 1688 : *) ىفو نييرامكلا ( ماله : ١ ) بيطلا عمن
 ةريثكلا بهذلا جورم تاميط ىنالئخابف لتحت ضيا تافيحصتلا هذهو

 لك ىفو هلم تاعط ثالث ىدنعو "هين غ ةديدج ”هياور "ةفيط لك ىفو

 ريغ ىلع لاسقملا لاط! لكلا تدرس ولو . اذه ىلوق ديؤ, ام ”هعبط

 . ىودج
 بامسا ةهيراطتقلاو. لاق:تهيراطتق مساب نودلخ نا مهركذ دقو

 نوبراتنك امم ىتش هجوا ىلع هفحصءتءاجدقو . داشكفرا نبراطق

 نوينازشك تفحصف نويادشك كلذ ف حسالاو نويرابطقونوي رابتكو

 تا برجل فيجيعت ذه لك ساساو . نوينازتنقو نورئارتتكو تافيرحتلاو تافيحبصتاا هذ اساو . نوييئازتنقو نورئارتن



 هال [ نوينادلكلا ]

 . ”هطوقتملا ريغ "هباتكلا تاهيوشتلاو

 حتش ةدلك ىلا هبت نويئاداكلا ىهف ةةحبحصلا ”هياورلا اماو

 برعلاخويش نءريماوا خيشمساوهو نيتحتش ةدلكزاماللا نوكسف فاكلا
 كلللادلو هبلص نموهمساب دالبااتمستف تارفلا حئاطب ىف قارعلارابد ان

 براحو لاخلا مهاربا دهعيف ةدلك خبشلا ناكو لبا كلم نادلب خدو سم

 ٠ قارعلا ىلع طلستلا نم مهه:٠و نييروشالا
 ثراحلا مساهئءو برماادنعافورمم مالسالا ردصىف ناك ةدلكمساو

 رسكب ةدلكلاو روهشاابرملا بيبط ىنقثلا جالع نب وري نب ةدلكنب

 مسالا ذب ةهيدابلا ل_هاهيمسي قارعلاب روهشم تينماللانوكسو فاكلا

 اهريغوا ءافلحلا هيشلا ضعب هبشي وهو اًضيا برعلا دالب لها هيمسي اك

 علش الو ًامالع ًاوشف هيف اشف ضرالا ىف لصأت اذا وهو ”هتنالانم

 هيبشتلا باب نم مسالا اذهب تيمسدالبلا لعاو ديمج دهجم الا لازوا
 اولسأتسي مل رايدلا ءذه اولزأ امل نيينادلكلا وا نييدلكلا برعلا نال

 . سفنلا قثب الا اع

 ىلانوءجري بارعالا نم ًاذذف قارعلا ىف نا ىمالا بيغ نءو
 (مهرافتتسا ىا) برحانمهتحيصو :هينادلكلاوا هئدالكتلا مممسا ديبعلا

 ىف ودبلا ءالؤه تيأر دقو تاشيبكلاو :هيلاوغلا بارعا عم ةدحاوىه

 لق مسالا اذم مهيمست بيس نع مهلأس 1904 :هلس داذآ 4
 اولتحامهمنال مسالا اذهب اومسمولعلف . ركذت ةدئاف ىنوديفينا اوعيطتسي

 ضرالا ىهو ةرم لوال اهولزت ىلا ضرالا مساب اوقرعف لباب ىضارا

 ١ءاهللاو . ”ةيدابلا ناكس ضعءب دنع مايالا هذهىف "هي دلك مساب ”هقورعملا
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 [ نوينادلكلا همم

 هيتشملاءاندمو فاتحلا ههيوشتو مسالا اذه لصاف لاقي ام ةلجج اذه

 هيئاوشو قارعلا اوحتق برعلا نم موق نييئادلكلانا : ىف هسالخلاو

 نمو . ةروهشملا همخضلاةلودلاءذهمهنم تأشنف مهادام نم ىلع اوبلذتو

 !نمزلا قباسيف مهند !وناك ءالؤه نا اوفرء.مل برعلا نا مالا ىغ

 قارعلا طابنا وا قارعلا فب ساب مهورك ذ مهنع مالكلا مهل قفنا الك

 جوس هباتك ىف ىدومملا لاق .ًانانن نييناداكلاوا نيدلكلامسا اوسنو

 مهريدغو طبتلا مهو لباب كول_ه ركذ ه : نيرسسشملا بابلا ىف بهذلا
 هيانملاو ثحبلاو ريقتتلا لهانم :هعاج بهذ : «نييناددكلابنيفورعملا

 اودهم نيذلا ملاعلا كولم لوا مع للباب كولملوانا : ملاعااكولم رابخا

 ءالؤه نع كلملا تذخا انثا ىلوالا سرفلا ناو . ةءامعلاب ضرالا

 ىلا .... رابجلا دورت مملو'ناكف نيانوياانم يا مورلا ذخا مك

 ءاملعلاهّتينأ ىذلا ناىلع . ز ٌاثع الا نيينادنكلا منا

 موق ماب موق م ١ طاخ زوجي الو . طاينالا ريغ نم 0

 اوناكزإ ةطولفملاةيمستلا هذه ىلعبرعلا ىخروم رئانرج دقورخا

 , هدعإ ءاح نموا ىدرمسلا مدع نت
0 

 برءاأباتك دنع تءاج طابنالاوا ط.الا ةطفلزأ نع الظن اذه

 نييماد" أول يع اهنمو 3 نييقيقملا طارنالا ىمك : اهم . ةديدع راع

 مولا اذ_ه باث'و . نب 5 نيينايرمسل ١ ىعماممو

 اذهلو . ةيمرالا 6 اهماق ماوقالا ءالؤم نيب ةماعلا ةغنلا
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 [ حلاصلا ريغو حلاصلا نيب قرفلا باتك]

 ةيادهلا لبس ىلا ىداهلا هللاو . ةاوغملا هذه ةاوهم ىف باتكلا عقو
 61 . دادلاو

 « ملاصلا يغو ملاصلا نيب قرفلا باتك»
 . ىلازغلا دمحا نيدمع نب دمع نب دمع دماح ىبا فيلأت

 نإ ىلع هخسان ديب ( م3968 - .8١١6 )ه4 هتباتك معدات
 . ًاضرع ارميا 15 ىف ًارتميتاس مم هلوط . ىلازغلانب رئاشعلا ىبا

 نسح خان رطخم ًارطعس ١٠6 ةحفص لك ىفو ال١ هقاروا ددع

 . دادشب ىف ع دواد ىدنفا ردنكسا بتك نم باتكلا اذه
 بمكب ىوسقملاب فحصم رمظلاو سارلا نم ةدصحاو ةقرو همقنلا
 ريغ هنوكل هنا الا ًانسسح ناكناو هطخو . نوالا حاف رضخا نايتخس
 ضع ىفو . ةخنلا مدقل هتءارق بعصت ظافلالا ضب ىف طوقن»

 . نطاوملا ضمإ ىف ء املاب لب دق هنا ىلع لدن ََ هجوالا

 ليق اميرو « كولا ةحيصن » هباتك ىف ىللازغلا لحام ًاريثكو
 هباتكصو . ٍباتكلا اذه ىلع « كولملا عئاصن ىف . كوبسملا ربتلا»
 :ىهو باول ةعبس ىلع هماقادق باتكلا اذهو ىسراف « كولملا ةحيصن ه

 . ناطلسلا ةريسو ةطلسلا ةسايس ىف : لوالا بابلا
 . ءارزولا ةريسو ةرازولا ةسابس ىف : ىناثلا بابلا
 . ءارزولا ةريسو مهبادآو باتكلا ركذ ىف : ثلاثلا .بابلا
 . كولملا ممه ومس ىف : عبارلا بابلا
 "هش ليج جنوده جطمكملا ةمكح ركذ ىف :.نيماخلا ب ايلا



 [ محلاصلا ريغو حاصلا نيب قرفلا باتك ] 3

 . لقعلا فرش ىف : سداسا!بانلا

 . رشو ريخ نم نيفام ركذو ءاسنلا تعأ ىف : عباسلا بابلا

 تحفصت دقو ذفلا رفسلا اذهل ةيلاث ةخسن قرشلا رايد ىف سياو

 يف برغلاو قرسستلا ناازخ بك سرا-هأ نم ىدي هيلا.تلصوام

 هوركذ نيذلاو مامالا تافنصم نيب روكذه ريغ وهو ىتاضإ رفظا

 ىغترم ريمشلا ىديبزلا ىني-هلا دمحم نب دم ديلا لاق . لياق رهن

 تافنصم رك ذ ىف ريثع عساتلا لصفلا ىف مولعلا ءارحا حرش ةمدقم ىف

 فرح ىف لاق . ( معلا فورح ىبءاهرك ذ بترو) ىلازغلا دماحىبا

 ةحيصت هباتك ىف ءركحذ اصلا ريغو اصلا نيب قرفلاو ٠: افلا

 ما. كولملا

 د ىلع رثعي ١ ىضتلىم دم ديسلا نا ةرايعلا هذه نم مو

 رقتسسا نم هب ىلعو هرك ذل ضرعت امتاو . اذه قرفلا باتك هالك ا

 ْ كولملا ةحيصن هباتكىف هفن ىلازغلا
 هياع فيل هالك ملو همسا الإ ركذي ١ ةفياخ جالا اماو

 ب:كحلا نازخ ىف هلع صحفلا ىف ىدهج تاذب دقو . هدهع ىف

 مق ةح_نلا هذه كلوا ن * امر رودالا قرولا ب 0 ىد> قريشا

 لئاطب زفا

 ةرازولا ىف ىناثلا بايلا ىف هل مالك ىواط نم رهظي ها ىلعا 5 جراؤولا فن ١! ىف ا د هن

 وهف ةخسنلا هذه خساب اماو . ةيقوحلسلا دهعيف تناك هفينصت مايا نا

 ىبتلا ىلا زخإاجعمجا ينام وع هنظاو . ىلازغلا ني ةرئاشتلا يبا تبا ىلا
3 



 هلل [ طاطا ريغو طاصنا ىلا قالا تتكسا
0 

 ةمالملا : لاق . ءااحالا ىلع هات

1200000 
 اى

 نرقلا لهال ةماقتسإ امس تعدم. ىلا نخ

 راك الملا لاقوع( ل سار ا. ةس قو :ةمارك و

 ةماركلاو ترد ا ولا يمك قااورح

 .ماروبتا ىلع د لم اس اس ووشلا ىلازغلا دمع نب ىبمل

 ةقورمم رص هج تا ٠ تأ اون نمحا رق اذهىفو

 ملمع 7000 ضعك بتكلا ىف ةروك ذم ريغو

 ةنيدخل را ماعم هادم نو نس ودعوا تلقا تكي قواك

 هسا احس 2 اسرع يل فوسو 'ىراقلادق ىأر ةلاصاو

 تح لا ملا لالالا ل مشل قامالا ةراكح انه ىورأ نحتو

 . باتكلا
 « باح ةرعا ونا ورشولاةياكح ةرع وناورشولاةياكح ف

 لا ىلإ مو ىعم لدم تكنلا ناورش ونا نا : لاش

 د. ىلا ءسم معلق . تمءدق ناكو ؛ هنهبرقلاى ف“
8 5 5 

 فا ندم لاله رعل هيض تجرخف برشا ءام باطو

 ىذا ها مهام تحامو .اركسلا بصق نم ”ةدحاو ”ةيصق تقدف

 70 كف ل لاو اولا ىلا هتملسسو جدقلاب هتعضوو « ءاملا نم

 ىح لبق اللقدتم برق . ىذقو ايار هيق ىأرف

 : ةيبصلل لاقو

 50 00091 رك,« دق لول ءأملا من



 [ ةميكحلاةيبصلاوناو رشونا ”هياكح 0 1

 . ىذقاا« تيقلا ًادمع انا : تلاقف

 ؟ كلذ تامف و : لاقك ا

 تنك ىذق ءااملا ىف نكي مولف . شطعلا ديدش كتبأر : تلاق

 ٠ هيرشش كريغي ناكو ء ةدحاو ربو ىف ع هتبرش“

 ءةتطفو ءاكذ نع ءتلاق املا لعو . اهمالكنم ناورشولا بحصق

 : اهل لاق مث
 ؟املا كلذ تققد ةبصق 5نم

 ٠ ةدحاو ةيصق نم : تلامقو

 ىف مهيلع داز " ا داع اذا هلا هش ىف رمضاو ناورشونا بحعتف

 بابلا كلذ ىلع زاتجاو « تقو د.ب ةيحانلا كلت ىلا داع مل . جارخلا

 مثيهتفرمف « هن أرف اهني ةيبصلا كلن تجرخذف . ٠ ام بلطو « ًادرفنم

 : لاقو . ناورشولا اهلجمتساف « هيلع تأطباف « ءاملا جرختل تداع

 ؟ تاطبا ببس ىال
 ثالث تققد دقو . كتجاح ةدحاو ةيصق نم جرم هبال : تلا

 ٠ ةدحاو نم جرحي ناكام ردَس اهم جرخم لو .رتابصق

 ؟ زجعلا اذه ببسام : ناورشونا لاقف

 تريغئاذا هنا : اممسدقف. ناطلسلا 35 ريغل هيبس : ةيصلا تااقف

 ٠ مماريخ تلقو . مهتاكرب تلاز موق ىلع ناطملسلا.ةيس

 دق ناكام هسف نم لازاو اهلوق نم بجحتو ناورش ونا كحضف

 !ء.الك نحو نياك ذنم هبجعتل ةيصلا سوزتاوب مهل رمضا



 هس [١ :هفيفملاةأرملاوقافلا لجرلاةياكح ]
 ب ةفيقملا ةأرملاو قالا لجرلا »

 املق . مارطإب ”ةفيفع ةأسما دياكي قساف لجر ناك هلا : لاعب
 ىمكحاو رادلا باونا عيمج قلغاو ىفما : اها لاق . اهدنع لص
 . اهقالغا

 انثي ىلا باوبالا راس تقلغادق: : تلاقوتداع مل . ةأرملا تضف
 .ىلامتق لاخلا نيبو انني ىذلا بابلا قب دقو . اهمكحادقو قلخلا نيبو
 0 .٠ جوتفم هلاحم وهوهقالغا مكحا نا تعطتسا الو هيلع تردقام

 داعو همذنع علقاوةبوتلا ها سلخاف .٠ ةييهلا ل جرلا سفن ىف عقوف

 ا . ىلاعت هتعاط ىلا

 نم باتيكلا اذه ىفام فرعي ناديري نمل ةيافك ردقلا اذهبو

 ل ىلا ًايوسنم نوكي نا باتكلااب كو ةيمكحلاو ةيبدالا زونكلا
 ' عم ةرايعلا كبس نسحو ةحاصفلاو ةغالملا نم هتناكم فرعتا ىلازغلا

 نيدلاردص ديسلا رابخالا حصاو تاياكحلا نسحا رابتخا

 قماعلا نسحلا دم نبا - هو . ةيمظاكلا

 (دت) دهن لها قالخا
 ىزيزعلا نيمدقالا برلا قالخا م ميقالخا ء«( : ه0 )

 اهريغت مل قالخا ةابالا ماهشلا ءايكصذالا نهذلا ىدقوتللا سفذلا
 ىمحو هحامسو ءافوو ”هعاجشو مرك لهامويلا ميق نامزالاو ثدا وحلا
 نءدحت الو ,قايطنالا ملا هيلع قبطتتو مهنيناوققفاون مهتريسو ةلاخدو
 'هايا الا نورب_تي الو لالجالا مظعا امهنولجمب مرق "هنسلاو يناتكلا

00091 



 [ دج لها قالخا ] 54

 اهعجار عئارششو نأسو نيناوق ىلع ىرجم نم لئابقلا نيب دجوب من

 ىلا اومجر ندملا اوؤاج اذانكل نودعشيوابل نوموقي مهب :هصاخومهبلا

 نانعالضف اذه . ةهيعامجالا مموؤشو مهروما ىف فيرشلا عرشلا

 ىف ماوقالا كلت ةدافالا لك ديغتام نساحملاو ايازملا نم ننسلا هذهمل

 اراهظا اهم ضب ركذ ىلع انينال ماقملا قيض الولو عوبرلا كيئاه

 ىضماو ىنبلاو ىئرملا ةديعبلا ةمكحلا نم اهتعدوا املو اهبعفانمل

 ليخلاىه ءاجرالاك لت لهااهاطامتي ىتلا ةراجتلا » ( مهتراجت < )

 . ءامج اهلك ارثدلا ىف امهسنج نع دجوام نسحا نم اهالكو لبالاو

 ثدبلا اذهيف هيلع فوقولا بام هيف ركذن الصف ًاموب دقمت اناعلو

 اذ_هو ريفتنال ”هعدقلا ءامسالاكل: ىه ءؤامساو ةريثك هءاوناو ىّملاو

 همساو)نمسلاو ىنعملا اذهىف ةدراولا ظافلالا ضعب حبحصت ىف انديفي

 لكبنوبهذيو . ريولاو فوصلاو .(نويةأرعلا هيمسياأك نهدلا مهدنع

 "الاثم ليقلاب بهدف . هجاور نوي برج ىلا قانصالا هذه نم فص
 لبالا نولقنيو . دمت نم ءاحتالا هذه لئاصا بلغاو . دنهلا دالب ىلا

 نمسلاوانهدلا نوء.دبو . زاجحلا ىلارعلا نولمحيو . ماشلاو رصم ىلا
 فداصيوا هلم قفاوب ىذلا تقولا بسح زاجحلاو تيوكلاو ةرصيلاىف

 . هيف صخر ىذلا رخ الا نطوملا نود نطوم ىف هقافتاو هفيرصت

 م-هلو ةزيزعلا ,مهراطقا نع مهرغتو ”هيمارتملا مهرافسا رسم وه اذهو

 كناف . ماوس نيرخا ماوقا ىف ءارث الام ةدالطلاو ريصلا نه كلذ ىف

 الو ”الثم الوح نيثالث هسأر طقسم نع ًايئان مق مينم دحاولا ىرت
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 16 [دجم“لها ةعارز]

 راطخالا مهةيعتال ردو دك ىعس لها معو هتبلا هتلاح نم ففأتي

 اًذهدميفا . مهتعفدم هبام ىلا لوصولا نع "هلئاهلا لاوهالا الو ةديدشلا

 ةيئانلاايدلاو ”كريماو ندنلوملا اولصو مهنم نيريثك نوك نم بجحعتن
 تفتلي نا نودب راثكلا ماوءالاو لاوطلا مايالا مهدحاو ىغَه دقلف

 . «هتطو ىلا
 ريمشلاو ةهطاخلا ىلع ةهفقوتم مهتءارز بلغا »( مهتعادز : 1/)

 هذه ىلك نوعرزوو نخدلاو مسمسلاو ( ةردالا وا ةرذالا ) ةرذلاو

 باج ىلا اورطضا اهءام ءامسلا تسيح اذإو . مهتجاح ردع بويحلا

 مريغو ةوامسلاو ةرصبلاو تيوكلاكىرخالا دالبلانمهلا نوجاتحيام'

 : امهدحا نما الول امظع ًامدقت مهدنع م ”هعارزلا تناك دقلو

 ٠ ءابملا طابنتسا راسم اولواح دقلو . هابملا ةلق ىناثلاو . ماكحلا روج

 ٠ كلذ مهل رسسبتي ف ”هيزاوترالا راب الا رفح وا هفلتحلا تال الاب

 'اماو . اهبف ريسلا تالجتلا عيطتستال ثيحب امتدوعوو قرطلا :هبوعصا

 ال اهضعب لمحم علطضت : اذلق . اهلمم ,علطضت لامح كانيبف : تلق اذا

 الو لب دحاولا ريعبلا اهلمحمال لقثلا "هيا ةلق تالآ دجوب هنال اهلكب

 الواو . قيقحتلا ديعبلا نم اهلقن حبصا مل نمو . :هئالثلا وا ناريعبلا

 تدازالب . ناو نيا لكىف ىرخالا رايدلا نع ىنغ ىف اوحبصال كلذ
 ”الاوما مهدنع لضف امب ةراحتلا نم اوحمرلو منقط ىلع ميتالسا

 ,لع لوصحلل مهلاوءا ايف موسيلا نوقفني ىتلا دالبلا نم مهن 7 ”هلئاط

 85 هيلا نوجات#ام
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 [مهتايدودجت لها ةعانس] 5

 نم م*ريتلام الا عئانصلا نم مهل سيل ه ( مهدنع هعانصلا م )
 ةهقاكسلاو ةدامحلاو ةراجنلاك ةرصبلاو تيوكلا لها نه مهيدواحي

 مهنا ةيرغةحلسالا ىف ممتراهمو . نيملا هذه ىهاضامو ”هطايخلاو

 هارت كناف ”هياغلا هذبل ةرسبملا لئاسولا عيمج نم ءالخا اوناك ناو

 نم برغاو . ىيرامو رزوام قدانب للخلا عاونا نم عّهام نوحاصي

 عقادسلاب فرصتلا نونسحيو ًامكحم ًاغارفا عقادملا نوغرغي مهنا اذه

 ةرهملا هباحا نع مهادملا لع اوقلت مهنا مهلاخم' كناىت> زرطلا ةديدجلا

 لك عمو . هجو موقا ىلع هوحلصا للخ تال“الا هذه ىف مقو اذاو

 ىف ىرت اك ةدعلا "همان تاودا مهديا ىف دهاشتال ننفتلاو ”هعاربلا هذه

 مهدعاست تالآ مهيدياب دجوول هلا ىدنعو . ”هيندملا ىف :هيقارلا دالبلا

 لكسب اونالو مهاوس نم ىلع تايعانصلا ىف اوزربل مهتينما قيقحت ىلع

 ثحابملانورحت مهلا : هلكاذه نم ٍبّرغا ىلغ ن الا كفقواو . باجي

 كلسناو ءابرهبكلاك ”هئيدحلا تافاثتكالا نوعبتتيو ”هقيقدلا ”هيملعلا
 ٠ ةديدجلا تاعوضوملا هذه ىاض امو ”هقربلا تالتالا ضعبو ىوجلا

 ندم وه ىذلا ىئابربكلا روتلاب هلم ”ىضي مصقلا ىفادحاو دبعاو

 اوناك اذاو . هتركف لامعإب هنم دلوتي ىتلا ءازجالا بكر دقو هيدي -

 أمب هنع لغاش لغش ىف مهنال وهف هيلع ةبللا نودقبيأم ًائاد نوققحتال

 « . ةيمانلا راطقالا ىف ابلطتو ةهشيمملا يما نم هب نوهوشب

 .يهدنع داقتعالاو :هنإيدلا ما داربا انيلع قب ه ( مهتايد : 4 )

 ةهنسسلاو ( نآرقلا ) باتكلا ىلع نودمتمي ا تاقو تفلسا دفق
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 هذي [ دج دالب ءاوه]

 ىف لياج ثحب ىدلو ( ملص هها لوسر نع حبحصلا ثيدحلا ىو )

 امهبجو ىلع قئاقحلا عب ديري نمل دنا نم ولخيال وهو عوضوملا اذه
 لاحلا اذه ىلا دوعا ىلعلو . رومالا تباوث ءارقتساو حبحملا قداصاا

 «. ىرخا هصرف ىف
 هذه روصتنو الا دمحم :هلك ظفات داكتال ( دالبلا ءاوه : ) ٠١

 بطلا هؤاوه كماما بعالتيو اهميسن كياع بوو كينبعتح دالبلا

 بلصو ىوتساو عفاراو ضرالا نم فرشاام « دج ه ىنممنال . فاجلا

 عادشرا نم ضرالا نم ”هبالصوا ًافق الا دجنلا نوكي الو ... ظلغو

 نع ) - « ... هءارو ام كقرط دري كيدب نبي ًاضرتمم للا لم

 ضع. ىف لغلا ىف مات دقو ةرارطا ىهنتنم ىف ءاوهلاو ءس ( جاتلا

 كيذل بيدط مسن بم حابصلا دنعو . ىولملا ناريملاب 'هجرد ها/ نطاوملا

 زوسمت رهش ىف ءاوهلا عطقنا ءامسلا سمشلا تدبكت اذاو فيصلا ىف
 ًاريثك رثؤييال هفافحل هنا الاًاقانتخا تومي ناسنالا داكي ىتح لولياو بآو

 مهلا "هيفا لك املا ذاختا رايدلا كلت نكسي نمرطضيو . هحصلا ىلع

 موحالاب هسخويطملا "همعطالا نع عانتمالاو تاركسملا نع عاطقنالاو

 . ةليقثلا
 دلوتلا ضارمالا باغا نا ملعا (ناكسلا ىلع ءاوهلا ريثأت : ) 1١

 نا دالبلا لها ىلع رحلا تارتؤم نمو . رحلا ةدشل دبكلا نم كانه

 نولمتل ءايوقا مهنا الا ةهماقلا لاوط ناولالا رمس فاحت فاعض مهملغا

 ويضع معو . مهاوسيف اهارت داكتال ةةجرد ىلا رحلاو نشطملاو عوجلا
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 [ دجم ناكس ] 14

 و هلع نومجريال ًاثيش اودصق اذا دعب ءاضمو ديدش منعووذ هينبلا

 نقلتوعيرس برع'ا عيمج نيب نم ,ثو ءامدلا ةقاراو توملا برك مهفلك
 لق اذكو اهايا مهلوانم "هعرسل افقلت اهنوفقاتي مه لب فراعملاو مولعلا

 .اهورضو اهءاونا فالتخا ىلع نوئفلاو عئانملا نع

 ىص# نم برعلا دالب نم دلب ىف سيل ( ناكسلا ددع : 0
 الا . موؤدشم مهدنع لمعلا اذه نا نع ةالضأ اذه . سفالا ددع

 . ةمسل نويام ىلع فني اب دجحم لها نورد نيفراعلا نا

 نا هركذ انفلسا امم كل حضتي ( دج دالبا عادو ةرظن : 38 )

 لاق اذهلو . ءآوهو ًابارأ برعلا ةريزج دالب نسحإ نم دست دالب

 دج اوركذامم رثك | ًاعضوم ءارعشلا ركذي مو : همحعم ىف توقاي

 : ىبارعا لوق كلذ نم « ةرضحاملا بارعالا نم اهلا اوقوشنو

 اهءارت نأك ضرا ىلا انينح

 هضورب ناوحقالا نأك دالب

 ىتجاحو زاجحلا ضرا ىلا نحا

 عقانب دج وحن نم ىرظن امو
 ةريسع مك ةردظن مول لك ىفأ

 زواحم امأ بلقلا عرتسي ىتم

 : رخآ ىبارعا لاقو

 هبار بيطو دج اذيحاف
 دبام اذا د ابص عدو تمسأم اذا دحم

 ربلعو كو دوع ترطما اذ'

 ريح درب ىشو ىحاقالا رونو

 رصقي فرطلا اهنود دن مايخ
 ردظنا كاذ ىلا ىنكلو ال لجا
 ردح اهؤام ىرحي كينيعل

 ركحذتي حزاب اماو برم

 هبماوه ىشملاب هتضه اذا

 : - ملظلا زج ترسوأ ىح هلاثج مالظلا »جت رسوأ ىحض
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 دو [ :هيماعلا دادغب ”هغل ىف "هماع ةرظن ]

 «بئاشءلسملاو روفاكلانم باحس هحاير نأك عارم عردجإب

 هيقاعي راسم نع ليإ باجلا امو ”ةعاس تشعام ءاسناال دهشاو

 هبراسش ءااملا كرثي ىت-> ءاركذب ةعولنكسم بقلااذه لازالو

 ليخدلا ناماس دادغب

 'مشننو ضايرلا ةديرج بحاص

 ( ”هيماعنا دادشي "هايف ةماع ةرظن )

 نومسقني مالسلا راد لها نإ : لع نا ءاروزلا نم سبيل نم ىلع

 ىراصنتلاو دورملاو نوملسملا : ىهو مهنايدال ةءبانةريك ماسقا ةثالث ىلا

 تءمساذا كنا ىتح . مهريغ نود مهب ةصاخ ةجهلوا ةغل مهم لكلو

 بدتايوا ماكتملا هلحتتي ىذلا نيدلا ىلع لاحال تمكح مهم دحاو مالك

 زانمي اذه مالكو « ىنارصالا ةجهل ريغ ملسملا ةجهل نال كلذو . هيلا

 يللا ناسل هبشتال ىدوهلا ةسيعو « زاتمالا لك ىدويبلا قطن نع

 ءدفاعتأل مالا اذهو : ةمغتلاو ةريثلا ة ةهج ند دبا راش ىنارصالاو

 . قارعلا ندم ضمبو دادغب ىف الا ةبجعلا ةروصلا هذه لث»ء ىلع

 نم ىنارمصتلا نم ململا زيه نا ةنس نيرسشع لبق كنكمي ناك 3

 , كيلع طلتخا دقف موسرلا اماو . هنزبو هبات ىلا رظنلا درجمب ىدوهلا

 زمداكيال ًادحاو ًايز نوسباي دادغب نايش بلغانا ذا , لبانلاب لباحلا

 صا وهو دحاو ماب الا رخ آلا نيدلاىلا بستملا هينطو نع هبحاص
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 [ هيماعلادادغب هل ىف ”هماع ةرظن] 7.
 ا ا ا ا ل11 0 سا ا در ول لج

 تاملكلاةحيصف امالمسملا ةجهل ىهف ةيدادغبلا تاجهللا نسحااما

 ىنارصتلاة غل اهنودو . ماكحالالك فرحالا ظفا ةمكح ىناءملا ةطوب ع

 ىنارصنلاب هبشتينا ىلا ًادبا لزاتتيال يسملاو . ىدوهبلا ةغل اهدمي نمو

 امهب هيشتلا لواح اذاو . امهم ًازما الا ظفانا ليبق نم ىدوهبلا وا

 دِلَس دقو . لئالق ظافلا دعب هعادخ رهظو هلا هناخ ةيرذسإا ريغل

 ىدويهلاة اراجيةبومصلا ل رك هيلع بعضا هناريغ ةميظعةلوهس ملا ىنا رمصنلا

 ىتلاو ( ١ ) اهخضتري ىتلا ةئدويبلا ةربذلا نم هتحهل ىف ال هقطن ىف

 هرافظاةموعن ذنم مهيف أشنوا دوييلا نيب دلو نم الا اهينأي نا عيطتسبال

 ىنارصتلاوا ململا ةاكاحت ةيوعصلا لك هيلع بعص ىدوولا اماو

 : قلت ةيع

 ءااهز لبق دادغييف اوناك ةئالثلا نايدالا باهسانا ملعت تناو اذه

 دوسهيلا ناكو لب . امنع نوجرخال مهب ةصاخ تال ىف تاونس ريع

 قاوسالاىفالا مهالا . مهتم سدل نع مهل قاعتال ,ه ريغ نع ةعان ةلنعىف

 مهمو-س نيمزالم اوناكف كلذ ادع امو . ةيراجتاا روءالا ةاطا عمو

 .٠ تناك ةياف ىال امتايتع نوأطي الو لب مريع دود ىلا نوددز بال

 5 ىغال ىتاا رومالا نء حيبصا موش موف طالتخا ناف مويأ! اما

 ىندالا ميدالا ريغتل : : لقوا انما ريغتثو لاودالا تاسيضتقمل ةاعارم

 . ىعامجالاو

 ىلا نباص مث محملا عم أشن اذا : هيمجع ةنكل خضترب وه ٠ ٠ لاق [1]

 ى0 6 + ديتجا ولو ظافلا ف مجسلا لآ عزي اوهف بر



 0 [ هيهاعلا دادغي غل ىف 'ةماع ةرظن ]

 ةاعلا# نيد لك با_#ال نا : مهام ىلع دز كلذ تملع اذاف

 مل اناف . رخآاالا نيدلا باا ىف ًالباق الا اهدجمت داكتال وا اهدجتال

 ةرشاعم نم رثكا ىمرافااو ىدنهااو ىدركلاو ىرتلا : الثم رشاعب

 يارالاو, ىجرفالا فلاؤي ىنارتصتلاو . مها ىدوهلاو ىناريصتاا

 ناك امهم لاما لها جزا ىدويلاو . امهل هاوس نم رثكا لصالا

 هذها ىرت اًدهلو . بستاإ موق ىا ىلاوذاك نيد ىا ىلعو هدجو امناو

 . اهناكرمو اهادرفمو ةغالا ظافاا ىف ًاميظع ًاريتأت ةطااخخا

 اباَغ ايف تدجو ةيدادغإلا اممفاىف رظنلا ثمعأا تنا نا مل نعو

 رتادرفم اهظافلا نيب عم_بت كلا ىا تاغللا هذه عبمج نم ًاراناوا

 ةيلاطياو ةيمورو ةينرفو ةيزيلكتاو ةيدنهو ةيدركو ةيسرافو ةيكرت

 تاسغللا هذه ريغ نم اهف ًاسضيا دحت كلماو . ةيربعو ةيماراو ةيناملاو

 اب ملكنا ىلا ةبسنلاب كنت اهنيفلا ظافلالا ءذه تيرقتسا اذا كلنا الا

 ةغا ىف رفوشل الثء ةيكرتلا فورحلا ناف . موق نود ًاموق طلاخم نمي
 . راجنلاو استناا ىرمع ناكواو ةءوكملا ىف فظوتملاو ىركس علا

 ةةيدئهلاو. "ةيكرتلا ىهر ”هيمدرلا ةهقللا نمدااده عمسإام ةرثاكل كانو

 «زياكنالاو . مهذخإ ذخ'نمو راجتلا ةهنسلا ىلع ققدتل هيسرافااو

 نفسلا لخدإ نم لوا نال رخاوبلا ىف نيفطظوتاا ةسسلا ىنع دك

 هياط ند اهعمسلا ةيمئرفااو . نكنالا نناكح ق رعلا ق ”يراجتلا

 عم :كناىا نييو-ارق اونوكي ملواو :هيراجتلا تالحلا باعسأو سرادملا

 ىنأا موقل نال مهريغو نيلاطيالاو نييسست'او ناملالا نم ”هغإا هذه
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 [ هيماعلا دادغب "هغل ىف ”هماع ةرظن 0 7

 اهغل ىف نوكت :هيمارالاو . ةهيو.ترقلا ىف مهراجم ىف اهب نوطامتي

 نم ىا لسوملا ىلامثنم اننوت أي نيذلا كئلوا ”هغل ىف امسال ىراصتلا

 راس ظافلا سارقلا اذه ىلع سقو .اهرواج امو شوقلاو فيكلت

 . تاغالا

 ىلا راششا نيرخألا ءابدالا نم ثحبلا اذه باب قرط نم لكو

 الا . :هيدادقبلا هيبرعلا ةتتغل ىف هسرغلا تاغللا لخادب لخادتلا اذع

 ىرخالا هغالا نعء فرطلا اوضغو :هغل ىلَء مهءالك او ريصق موضع نا

 دادغب ماوع :هغل نا : الثم اولاق مهلا ىا . انتغا ىلع ريثأتاضيا اهل ىتلا

 تاغالا رئاس لود نع اودكَسو . هيبرعلا ىلا اهنم :هيكرتلا ىلا برقا

 ةهبجن رفالاوا ”هيسرافلا اولعج مهماالا لوقلا اذه لئماولاق نم مهنمو .اهمخ

 ظافلا نا وه قملا نا ىلع .. هكرتلا نم الدب اهريغ ىلا هيدركلا وا

 ل2 هيلا انعملاام ىلع موق نود موق ةهنسلا ىلع رثكت تاغللا هذه ضب

 . مجامالل مهطلاخعيف مهتوافتو سائلا تاقبط بجومي اذه

 (رعش) : هلوّدب مهدحاو راشا انتغل ىف هيسرافلا ظافاالا وشف ىلاف

 شيشارط تناك امدعب تنرشتساو . تزب-- امدعب تهاس ريكانملا نا

 فاكب « ريك انعلا » - . ديكوت مادا « نا » : وهف رحم ًافرح هانعمو
 تعجدقو . ”هيسرافلاب بنعلا وهو روكذ'فيحصت روكتع عمج ءيسراف

 تدوسا : «تهاسو .  "هيرعلا نازوالا ىلع اهنزول المح اب عامج
 "هيب لع« امدعي و .  ثيب أتلل ءاتلاو . ”هيسرافلا ءايسنم ”هقتشم ,هو

 0 .٠ ”هيسزافلاب ليس نم ترضخا : « تزيس و .  فولأملا اهانمعإ
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 [مافشلا عوج

 نيرش نع ةهقتدم هو ( ةوالخا نع لل تلح «تنرشلاو
 « ششارط ٠» ىنعملا ” هموهق» "هس ع تناكام دعب د ٠ ولما وهو
 اس لع امج تمرح دقو "هيد راقلاب ضماحلا اهانمم شر , ىا شرط عج
 : تدبلا ىتءم لصحمو ٠ هتماقال وا نزولا *هجوازا ةروصلا هذه ىلع

 ء , ًاضماع ناك نا دعب ىلولحاو هرارتضخا دعي دوسا بنعلا نأ »
 نف . ماوعلا نم دادغب لها مالك ىف ظافلالا هذه عيمج دج داكتو
 تملا 'ةعاب نم قباسلا ق ناكو ريش ترب بحاضلع ىلروكلا تدب كلذ
 . علاطلا "سناك نا 1 طلخا دوسا ىا« تع هايس » :نولوشو ايانعىا
 ركسلا : مهدنع ةريشلاو . تاوزوزوا تاوزيس :تاولريذءانوهسإو
 معدل ىئرطلاو ٠ "هيب رعلاب 3 رلا مب نرلا وهو خو اوا دوقعملا
 ىسع قوزد . ةيلخلا راعالا

 مَع ]ءافشلا عوبش

 رايدىلا كلام عم رفاسو ,دلووهلها كرايم عدوو هديس ديعلا ىلف
 قاوارش ؛ذخاف هللا كالم قيرطلا امملضاو الا ًانامز اراس امو رضع
 بحال قير رط ىلع دبا امش م مل امهلا © . امهل ودبس ىداب الو ىداوبلا
 1 لعق امهفوج ىف ىف لعش ا ذخا .٠ مارت ةلزعم ىلا ام يدؤي
 ملا دنعو ءاوهلا ىف امهءادد ن نارعدن لوألا ىف اناكو ٠ مشولا ق
 00 اناك امو .امملع اهايا اممءضوب امييتفش ابطربل ارك اب ناضمي
 كيتىف ىدن الو ىدس مع ناك ام هنال ءاملا ىلع ضباقلاك اناك لإ * ىشب
 005812 ا 52 را كلت ىف لقوا : هقرحلا تاونفلا



 [ ءافشلاعوش ] 3

 دحاال رح ىلع امنع ناملماتب اذخاو ًاشطع اهردس ججأت املق

 ىذلا ءاملا برشو ةدقتملا ةهئ وتلا لامرلا كلت طسو ىف لالا نم

 .تام ةراطق انف ادهم مل ذا هامه باح ايونام المفاملو . تدعم ى هادم

 انه ىلا كتدخلا ىنا له !ءاتاوساو : مدبعل كرايع ذاتيح لاقف

 تررمغ دقاو . لفاع لك ءدوصتيام قوف ىش 50 دقاف . كتممال

 كك ترثق ىناب رفا ىنا كلذ ىلع دزو . ىودج ريغ ىلع كسفنب

 اذه دعب نم لهف . ًابس ىلع اهبصو ايالبلا لك ىلع لزتتسا اممذ ًاريتقت

 ال تناو هستيعإ موشغلا مولظلا كلذ ًاكاد انا نوك او كحور فنا هلك

ةعادو لكي ىتميتي لب رحشتلا الو مظننا الو تش
 .همال رارقلا عاما 

 ٠ تاتسحلا نم ةهناحم كناسحا لباقا ال اميح "يش ىلع ىنءولت الو لب

 كعبتاال 55 سواسولا هذه ملو ىديساب كلام : كلام هل لاقثأ

 كلام نم برشاو كحامو كزخ نم لكآ ملا . ربقلا ىلا ىالوماي

 ؟سحتلا موي تائيبحلا قوذاالإف دعسلا مايا:تاببطلاب منما ملا ٠ كنلو

 ناو "هلئاغلا ةزافملا ذه نه ةاجتلاب زو ىديس ا نا ىلما لكو

 ىلا دو_هتل كايا ىلا ىتاح مايا نم قبام ميو هي هيلا ىبر ىن ديعتسإ

 ىنالىبد ىلإ !ذه بلطا ىناو . نوميملا رئاطلا ىلع نيعلا ريرق كلابع

 ىلع كنورظتني كيوذ ناف ىدنو ىديساي تنا اماو . دلوو لها نودب

 ١ . اًضفلا رع نم رحا

 ةديسما رز املق . هيلع ًايثفم رخو الا ٠ مالكلا اذهب كلام قطن امو

 :لوقيوهللاىلا لش ذخاو ًادجاس عكرمم ىوخو ملالانم ىولتي ذخا

 الها نكا م م نال مالا هذهىف ىتماو اهندس نم. نجور.قلطا مهللا

 001 ١



 ل [مافشلا عوش]

 قي الف ىقهري ىرازوا لَم نا اهو ءالاالاو عنلا كلت كنم قتال

 ! ىف كنود« ىمض كنود اذه دعب شيعا نا ىل

 . ًاباعا بحت ذخاو ءاوق تراخ همالك منا املو

 تقروو هنيغ تقلأت مْ نامزلا نم ”هييثه ةلاا هذه ىلع ىضعو

 عمد ذخاو ناوطلالاك رغث نع مستباف هتبج نوضغ تلازو هريراسا

 هن. ةئذاقرط مييف تودسباذا ضرالا هنذاق ملا دقناك امنِيو . تصتتيو

 را نه ىودلا لهو. ًايود عمس هنا هل نلوم ىتح هل ىتسدي لازامو

 قيقدتلا دمإو ...؟ اع بيدا ”هفال هغامد ىف بارطضا نه ما عوجلا

 نء قفدتي ءام ريرخ ضرالا تحن نفي كانه ىهوال نا ققحت تيثتلاو

 ”الالز 'رجفتل نيع ماما هب اذاو ريدهلا كلذ ًامبتم لورهف ةرار نيع
 نا ل.قو . هللا رك ذب لهاو هيدي عفو ماقف اليبلسو ًارلوك لب ًاريم

 نءاحدق ”الف ضرالا ىلع ًامب ص قب ىذلا كلامةقيصوب ركف ءادص لبن

 هيتفشو هيغدس لاب نأدمبةع رج دعب ةعرج هنمديقسي ذخاو لالزلاءاملا ذه

 لب ىل ًادنع انعاصو نآآلا نم كالاماي تسل » : هل لاق مل ٠ قفا ىتح

 ىعششلا ركشاو لامتأ كل ير ةلزتم ىه ةايحلا ىلا كتدوع ناف . ًاقفر

 ماؤزلا توملا !ذهنم انذَسا هنا ىلع

 انءهمبابا ادروا مل ًاساقنا اهله اعركو نيملا 'هقاح ىلا امالك بهذف

 ادمحو اني ًائينه الواو اهدوا نم احتف ذئتيحو . تيور ىتح تبرشف

 الباع ىفب . كراسملل كلام لاق مل . اهامقوتي مل ىتلا "هنملا هذه ىلم هللا

0 ” 5-1 3 -. 1 
 . امام ىلا اع ىدؤلا ىنأا قيرطلا نع ثحع نانآإلا
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 [افشلا عوش] 7

 عجرلف ىلإ ”هنيدملا كلت ىلا بهذانا ن الا ىل هجاحال : كرابملاق

 زيزملا نطولا ىلا اعجرو امهملاَغا المحو : اذه لاق ءاحيفلا قشمد ىلا

 ءول'الثو ههبجو هشاقس هدالواو هنأ سما رطاخ بيط هراد لخ د امو

 ا
 ندم كافش ىذلا لجرلا كلذىف هللا كراب : تلاقو هتأرما تلهاف

 1 ! كمهو كمغو كنز>

 نبال هسا هللا وه ىنافش ىذلا نا ء ءارهزاي ه : كرايم اهل لاقف

 هللاىندرج ىلاق هب قلمتيام كانه سدلو ءارحصلا تنطبت ال ىئاف . مدآ

 ىءلعءاعدلا ةةيهادلا كالت لاس مل عضاوتلا ىف تيناق ايندلا بح نم

 ًاهاس تشع مك شيعا نا دبا ديرا الف هيلعو . هتيحو بيرقلاب ”هفأرلا

 م سمايمامهالاو ريخلا 'هبحم ىلع 'هيناا تدقع لب ىسفنس الا متها الزاىا
 « .هتقتث دق تنكام ًاهلارو هتدسف! دق تاكام ًاحاصم

 ةدعاسم ذخا دعملا هرصق هلوخد ذنم اكرام نا : لا قحلاو

 نيملا كاذ ذنمو . مهرطاخ بيبطتو ىنازحلا ”هياستو مهتااعاو ءارقفلا

 لوسر ىع اهدحوةليضفلا نا نّهاو رورسس همديال رورسءبلق ىف دلوت
 طقف تيب ةداعسلا رصحلأ مو . هدغرو شيعلا ءانهو حرفلاو ةدامسلا

 سانلا ادب تح ةسار طقس ءاروام ىلا اهنمو ةيلاو> ىلا تدتما لب

 وه لب قباسلا ىف 5 طقف تورت ىف ًاكرابم سيل ًاكرابم نا : نولوقي

 « . هلضاوفو هتليض'و هلضأ ىف كرايم

 ىلا ةريهشلا ةالسفلا كلت ىلا هلابع م نءطظ هيناثلا "ةاسلا فو ١
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 اهي [ربشلا عياقو عرا]

 امدو نيرفاسملا الزم نيملا بناجن ىو . ىوعرلاو ىدهلا ايف دجو
 تحب .٠ ءافشلا عوبم » نيملا كلت

 م5 هرواج امو قارعلا ىف ربشلا مئاقو يدان 1-0

 سرادم ةدع دادغب ىف نييليئارسالل ( دادغب ىف نويليئارسالا )
 *هسردم ه هو ءابجت :ةيلط ةدع تجرخا ”هيونات ةسردم اهلج نمو

 ةهيوسن فلا ةهقالإب انف مولعلا سردنو ( سنايلا ١) ىليئارسالا دهاعتلا

 ىف نييليئارسالا نيب فالخ مويلا عقو دقو . ”هيمسرلا اهتغل اضيا ىو
 ةينويهصلا هسا ناف . "هيعرف اهلعجوا "هيلصا"هفل ةلزنمب ”هغللاءذه ءاَغا
 مواهأ ىلا رسالا دهاعتلا ةهيعحو . ةهيريملا ةةخالب ايلادباواهعزت ديرك
 ىلع رودالا ءاَضال تاناعالا عمجت تذخاو . "همواقملا دشا ريزتلا اذه

 ًاضإا ىه تعرسش نإب اموات :هينويرصلا "هيما تذخاو . اهتلاح
 «هيناملاىف ”هثلإم ”هيعمجوا ةهةكرشش تماق دقو . ىمالا اذه ريبفتل لاما عمجت

 ةهيجاو ةهيلامالا ةهسفللا لمجتو نيترسصلا نيسب مكحلا ةلزنع نوكتل
 تاغالا رئاسرلمت مث ةهيمسرلا اهتفل نوكتوةروكذملا هسردملاف سيردتلا
 : ”هبعرف *ةئسلا ةلزاع

 بتكم ءاشنا يدا مجان ب بانج ”هيلىف نا روهزا را ىلا 5 دقو

 ىرميو صاخلا هلام نم هريمعت :هقفت ه نوكناو نإ, م عارذ 16٠٠١ هتحاس

 قليتارسالادهاعتلا ”هيعمج ىلا هنرادا عدول ةيلامتوبل "ةثاق بتكملا ىلع

 , ,دجيو هناش ءآلعاب موقلك سفاتتيو علا قرتيو سرادملا دادزت“كإعف

 دراي ريمالا لازام ( نامجتلا بارعاو دوعسس نيا ربءالا )
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 [ربشلا عياقو عران] 72

 ريمالا مهرئأتف ءاسحالا ةيفرسصتم لوخد ىلا اورطضا ىت> نادجعلا

 ضرعتبالن ابو ليحرلاب همزلاو فرصتملا هيلع جتحاف . مهنم ابرق مخو
 ىلع هندلاف دوعآ يمال وه ةريسشملل ىلط نا : هباجاف نامجعلا ةريشعا

 « نوتلاوذ ه همسا ىذلا لجرلا ىلع اوم بارعالا .الؤه نالمودعلا
 .بلسام عاجرا بلطا اناف ىتبعر ن٠ لجرلا ناكاملو « ءىعابا اوذخاو

 لجرلا ىعابا ديعي فرمصتملا نا لمؤيو هجولا اذه ىلع ب سمالاو
 ٠ بوهللا

 ةيضق نم ( لإتكت ) راه ةريشعلا هذه تداع ( ريفضلا ةريشع )

 فارغلا ىا داسفلاو ثيعلا عديم ىلا كلام ىلإ ةريشع نءظ دعب ريبزلا

 ( روهزلا نع )
 داحتال ةعئاملا ىلا ةنوؤملاو ةريملاب ناترخابلا تراسامل ( قفتنملا )

 نا بارمالا ءالؤه ققحت هل ةيداعملا رئاشعلا لالذاو اشي نودعس

 رئاشملاعبج ذئنيح ترهمجتف . هل ًاراصتنا هضايح نع بذت ةءوكحلا

 «تانيسأاو « ةركاسملاو « نيراوطلاو « ىزغلاو , رودبلا : ىفو

 ةطاحاةيرصانلاب اوطاحاو مهريغو ةيماشلا بارععا رئاسو « قريزالآو

 ًايواد ًايماح ًاصاصر عم نمو نودعسلا ىلع اورطماو مصعلاب راوسلا
 اوقرحاف (ةبصلا ) ةئباصلا رايدملا !ولصوىت- كتتفلا اذهىلع اولاز امو

 زكي لخاد « هريل وبا » ناخولا اوغاب املو . لاومالا اونو توييلا

 اونَعا دبسشملا اذه ىلاهالا ىأر املف . مهل ًانصح هوذختإ ةيرسصانلا

 امع نولئس ,مهرباكا نم ًاعمح نيريصاحلا ىلا اودفوا اذهلو كالهلا
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 نو [ريقلا عيباقو خداتز

 ىلع نودع_- هاركا نودبرب مهما مهوباحاف . اذه مهلمع نم نوديرب

 اهفالتاو ةيرصانلا به ىلع نورصم مهف الاو ةيرصانلا نم جورخلا

 . مهرخا ىلع انف نم لتقو

 ىلعممنم ةعاجج اوماقا مال مهملع نع نوعجري ال ممل! ىهاظلاو

 ( طلسم ) فرششم وهو « ةحادج وبا ه هل لاَش تارفلا رهع نم لح

 ةيرصانلا تقىغ هيد نم ربش رادقم رسك اذا هلا ىتح ةيرصانلا ىلع

 . اهقارحاو اهلها لتقو اهبم دعب اهق'ىّعا مهدصق ناكو . اهرساب

 اممادم ىف اوجرخبا مايا ةثالث ( ةوطع ) ةنده مهوطعا رةئليحو

 ءاسؤر دحا ماق ىناثلا مودلا ىف هلا قشاو . ةيرصانلا نم اغاب نودعس

 رئاشملا تنظف ةقزالاو قرطلا ذفانم ىنيل ناديز ديلا وهو زكرملا

 ءاوالازكرم اولخدو ةميظعةروثا ةيلاث اوراثأ ةديكمو ةلبح اما ةمحاهلا

 ركحسلا نم لتقو ًاسفن نيثالث وحن ىلاهالانم اولتقو رايدلا اونو

 . سفن نيرشع وحن مهنم لتقف بارعالا اماو « لاجر ةرسشع

 هرقم نم جورخلا ىلع نودعس ةموكحلا تهركأ ثلاثثا مويلا ىفو

 همح نبا اعاي ديزم لحم ىلا لصواو مهاربا لآ ةيامحم اليلذ جرخف
 .هب ريجتملاك ءدنعز الا وهف

 « ىديحم » سدحم يما فرصتملا نال قاس ىلع برحلا تلازالو

 هقالطا ديرت رئاشملاو . ةتفلا هذه ببس وه هلا امتاز مساج لآ نم

 . نودعس صاوخ نم هبال ةيرصانلا نم ناديز ديسلا جارخا ديرت 5

 ىلع دحا ريستجم الو اعوطقم نآالا نوكي داكي ةيرصانلا قيرطو
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 [روستلا اقف عبا] 1

 . هيف صاصرلا قإلطا ةرثاكلا هب رمي نأ

 قريذا لآ نم ًاموق نا ليكذدتلا صوصخمب ىوربام دشا نمو

 ءاجو امميردص ىلا اهوتئدو ةموكملا ركاسع نه نييدنج ىلع اوضبق

 . امهب رام لكب نائيغتسي اهو باذعلا عاونا امموبذمي بارعالا

 ىنلا اهلكتملا هذه لخ ريباوط ةعبرا زهجنا ةموكسلا ةينىف ناكو

 نم دقو دافباب تفتك ١ رخالا ىفو . هلادعاو نودملا نيب تمقو

 قيةحتلا ةئيهاا و ىمس" ةيكذملا قظوم نءو طاضلاو ركاسعلا ءارصا

 ًاتقح ةنسح ةحبتنلا نوكت نا ىف نيلا تاذ حالسصال« ةءارجالاو

 ٠ مالسااو نمالاب ًابحو ءامداا

 ( ليلق فرصتب روهزلاو ةذاصرلا نع ) 1
 ردم ىلع دادغب نم ًابيرق ( جأبلا ىباج ىلع بارععا موجم )

 وهو ) جأبلا ىباج بهذ دقو . ةلغإ رغصم ةلغبلا اهمسسا ةيرق ةجد

 نم ةسمخ هممو كب قطصم همساو ( ماوعلا نالب هدوكلا رومأع

 بارععا ةريشع مغ ةيابط ( همردناجلا ةيراوس نم ) نيحاسملا ناسرفلا
 وبا ) ضرا ىف دلاوألا :ريدثع ةيحان ىلا تبرهدق اهدجوف ةيارسسلا

 ٠ لبقا ذا اهون رئاس وه امو « ىفن ه ريمالا ىضارا برق ( سوماج

 بيصاف ًايبماح ًاصاصر ةأبجلا ىلع اورامماو ةيدابلارئاشع نف موق مهلع

 نيدعاس ةفاسع ةليغبلا ةيحان لاصينا لقب ىونو ةمردتملا نم دحاو

 نع مهل عدارلا باقعلا نوقحت_سب بارعالا ءالؤه لم نا كش الو

 ( فردت ضايرلا نع ) مهدغ ىف ناعمالا
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 [امع لامست

 [كارتصما مروا كلت سمأ

 (1ةوكامببم لمح د[لمصاكت

 آمال اصل منال

 ]صبا "نوت :تميمأا»
 ليس (؟"انلءل تحصس ( 1ةاوت سما تريتم ليت ريدا تأ ميس

 رتسنسساس نضل )

 انس حاس اصفاتأ لكما( تحن

 حملزل ( متع

 قرم ممصفحا دنع لج اهصريتع ديال داروللدب

 لم اتسم, نإ مس لت تتمصتس للناس

 كورس لم عيش عمم( عمتام )

 (كاسمست ويعم لي صمتس لجسم ان لا تنرضفتستستع
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 [ ةيلاحلا ءآ سماسوةيلاخلا ءآ ماس راثآ] 2

 . سنالاو ةهزئاا لها

 ةريدا ةدع مالبسالا لبق ىا دهعلا قباس نم اهراوج ىف ناكو

 ناكحو « ( رصن رمع وا رمعلا ةيالق ) : انه « ةريبش اهلك ىراصتلل

 ديدو ) « ( سيجرعسس رام ريدو ) « ةريسخلاب رذنملا لآ تاهزئتم نه
 2 اهريغو « ىموسلا ريدو , ( ىراذعلا

 بريصنال اهلكو ء اهيناعم ىفو هيأ تاياورلا تفلتخا دقف اهمسا اما

 نيسلاحتش ) أ صاسوه اهمسا ىف تيور ةغا قدصاو « ةقيقأانم اهل

 ةدودم فلام ة هحوتفم لدم 318 7 اهرئاجمو ة ة> وتقم 2 ايمو فاا اهدمب

 ىأر نم رس ىع ةحيحصلا ةياورلا نا مهأوقاماو .(ةزمه رخ ”الاىفو

 اهيخاىت م١ ليو اها ن نمو« ةليلا تاعرتخي ند اهريغو هذهف ءار ماسوا

 نوكلا رارسسا ىلع فوقولا ب ىذلا لقمال ةباجا موهظعإ حارق

 مدقاديمإ مهليوان نا اورفال "اليل اوركفواو . هيضريإ 03 3 ”افتكالاو

 نييئاداكلا وا نييدوشالا وا نييابايلا عضو نم هلع لو مسالا دورو

 .ةيبرعلا ةغالايف "ىنعن هل بلطي فيكم . ةياخلا ماوقالا نم مهريغ وا

 نم ةنيدما هذه ىف ىر#نتام ةدهاشم ىلا ةلجلامذه ردم بهذ دقو

 . ةيناألا ةذبنلا بتكف ةعدقلا اهراثآ نع رفحلاو بيقثتلا

 روتكدال « ءارماس » باتك ىلع انه هتيئاام بلغاف دمتعا دقو

 هدهاشونب رمعألا نم هعمسام ىلعوا ة هال ةنس نيلربو عوبطملا دلفست ه

 ) برعلا ةفل ( : ةهسقئن وه
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 00 [ ةيلاحطا أ سماسو ةيااخا مآ صاس رانا 1

 : اهف ىراجلا برةذتاا ىفد ءا صا سس 9 ”هماع ةرظن

 عورشلاب "هيناملا "هثعي ثذخحا ماقكأا ىا :هتدلاءذه ةغاذم

 روهشملاةمالعلاة ريض رفحلاب زايتمالا لان دقو . ءآ ماس راثآ نع ًاسقنت

 ىذلا « ةلاحرلا ىنيلربلا 2 «1616 هم“ ةراعص كيرديرف ذاتسالا

 ناتدكرتو سراف دالب ىلا ةددعتلا هلحرب برغلاو قرسدلا لها هفرمي

 ىئذوالاىلا دهعو ( ةريزطار نيربنلانيبو 6 مورلا دالب ١) لوضانالاو
 ءدهذخالا نيارب "ةعماح ةدئاسانم )| تتياأل لفته روتكدلاذهجلا

 . "هفرعلا قح روكذملا ذاتسالا نوف رمي دادي للهاو . ”همهملا لافثالا

 لكك هقرملاو ىلعلا ”ةعس هيأ اودهعذا ءءومقاشو هورعجاو نيذلا اسال

 قباسسو نيدللاب قاعتيام لكب صخالابو . هراثآ و قرسشااب قاءتبام

 ىت> همودق لوا ذنم ريقنتلاو بريقنتلا ىللداوب نالا وهاهو . مه راضح

 . لافشالاو عطقوا رحضوا لام نودي مو.اا اذه

 نيمامالادبسثم اهراوسا نيب دج كنال ناثل'و ردقلا ةلءاج ءآ صاسو

 بادرعمو 6 ىركسسعلا نسحو ىداهلا ىلع ) دع ىداحلاو رّشاملا

 ا الاو . ”ةعيشلا ءانباىلءةزي زعلا دهاشملا نه ىعو نامزلا بحاص "هيبغ

 .٠ ريصملا ىلهأ دنع ردقو ةلزعع ةندملا ذهل ناك

 صخاوشأا هبرخالا هيوم للمسيف وهت ةديلللا ذه عقوم اما

 ريهشلانارمما كلذ اياَه نم اهلك ىهو . رخاوزلا روجبلاىف ءامملا جوم

 قمرك ذ تنثلا ريضاناا يهازلا لالطالامذه دتعتو . مالسالا ردص 3
 بارق قو ًارتءولك .٠ ةةئاسم ىلعو نيتزشاناا ةلجد ىتفض لوط ىلع
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 ع ةيلاخلا 1 يماسو ةيااخلا ءآ صاسراا ] 44

 لاب تاذ روصق لالطا ًاضرا كا:ه دهاشي امو . ًاضرع نيرتمولك
 . ةلجد نم ىعلا ةفضإا ىلع دم

 راك_..فالا رابطا فقوتست نإب ءارماس تذخا تاوئس عضب ذدمو
 نيخرؤمو نيرفاس»نم ثحبلاو معلا لها راك اهسالو . اهتاينج ىلع

 نمو وه هناف . دلف_ره روتكدلا ذاتسالا متءدق٠ىف ناكو ٠
 ثب ةثوثملا ءتكسرادلا لالطالاو« ةهسماطلا راثالاوذه اوراز هدعب ءاج

 سجوم لك. ًاريئسكوا الياق اهوفصوو « ضرالا مدا ىلع دارجلا
 ٠ هرظنو هملع

 لولتلا كلت تحام بنا ركذي ”ىشب تا ضاّمالا هذه نا ىلع
 كناىتح . اهلك ةئدقلا ةهنيدملا هجو ىثنت ىهو ةينبالا اياَش نم ةكارلا
 ةلئام تفقو' 3 دولا لماوع هتاداص تاه رحم جاوما اهلا لاحت

 2-5 ىلع طويق الو اها كارحال

 اماق«سزلاقباسف تناك دقو ةلرلج رانا ءاسصاسو ىربو الفك
 كلذو ممل ًاسشرع نرق فصن ترقبو . ديشرلا نوره ءافلخ نييسابعلل

 ةلود عجسمو لب ( م ماله - مسي )هارد ا م1 تهتسنم
 «ندمتملا ملاعلا رمد ةهغلامو ولغ نودب لقف تئشزاو «ىمظعلا ةفالخلا

 ةوراو «ءناسالا اهدادعت ىنبال زونك اهف تو اذلو ءناوالا كلذىف

 : ىرخا ةراسبعبو . لاثنا ملا جان نمال . لايخلا ملع جان نم اهلاخت
 عاضوا نم اهنا لاخمت ىتلا . ةلياو ةليل فلا تاياكح ق.قحت ء!يماس تناك
 . غرافلا روصتلاو مهولا
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 46 [ةيلاطلاء أ نماسو ةيلاخلا أ صاس رانا ]

 اوخرؤمهئياامنق ٠ ةلومجلا رومالا نم سيل هآ ماس خيرات نا ىلع

 ىربطلاك ا.متراضغو اهوهزل نورصاعلملا مهنادلب اوفاصوو برعلا

 دق لال .بيرت-لا ردصف ايد قسال مهريغو ىبوقعبلاو ىرذ البلاو

 بان كك :داو هيشل ةدباف رقاسملل اديفم اش لصق ىبوقعيلا 5-3

 ىار نع رمس ىف هفا وتو هياع رثعزام ىلع علطإل م ويلا ءركديب »

 ,«نادلبلا باتكو لياحلا هفاؤمىف لصفلا اذه دقع دقو

 ءاشب ىلع ديشرلا نورا_ه نب هللاب مصتمملا' تلمح ىتلا بايسالا اما

 ةهفيلإ ناف . امم ةئيدو ةهيسايس تناكف ةرهشلا ةرئاطلا ”هنيدلا هذه

 اودوعيإ داب يعل سم نا ىت ٍجحراسشتلا ىا ةلزتءمال رصتني ناك روكذملا

 هلا نع الصضف اذه . ًاهاس ام هنوقمر. اوناك ىتاا نيعلاب هيلا نورظني

 مهارتش'( كيلامم ١ لاومنءموقتي كرثلا نم ًاشبج اسشنا نه لوا ناك

 مهددع لصوا ق> نيصلا دالب موو نات و قاودانه نوداختلا

 شرع ىلع نوهااا ءاخا ف_اخنا دعب كلذو . ل-جر 7.٠٠٠ ىلا

 .٠ ممر ضاح ىف نييسايعلا
 نمو رطخ نء وايال نطوهىف شيلا اذه ل١ دوجو نا ىلع

 ثادسحالا رثكت تناكاذلو . ةدلللا ل-ها نيبو هدارفا نيب تاشوانم

 نيب ءامدلا ىر ىت> ءاروزلا ف

 ةفيلخلا ىأر امل . ىخركلا فورم“ خبشلا ةريقم ىلا هي.ظاكلانع
 رخو دلع دادغب تناكو . نيا

 0 *راافة ةليدم ماس ىلع هلي دقع مالساا رادو مال ال نا

 ملا ةلودلا للظ ذخا ةرضاطلا ءذه ىفو . .ايمأس مويلا
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 [ةيلاحلا .؟يماسو ةيلاخلا ءآسماس ران ه3

 مهلخادتو ىلاوملا را هبدسو هدعإ ءاج نمو قيال اذه دهع ذنم ىا

 ٠ نييسايعلا ءايمالا العا ةداق نوؤشو ةلودلا نوؤش ىف

 املك لامعا ىه ىلاوملا ءالؤه لامعا ىلع ةئس نوعبرا ىضمنا دمبو

 ىلا ىمالا مع ىذفا . قاروالا نوطيو جراتلا نيواود اهتدلخ تاركنم

 ديلا قاطم ديس نع ةرا.ع ناكو ءايمالا ريما )»ع بصام 2 "ةيار ءاشنا

 سسمش لوفا دنع كلذ عقو دقو . رجاوزلاو ىماوالا نه هينأيامىف

 قنا ىذلا وه ءاىمالا ريما اذهو . ةئس نيءبرالا ةدمىف ةلودلا هذه

 هماياةلاك ءاضقو دادغب ىلا عوجرلا ىلع دمتعملا ءاركأ ىلع قاوملا عم

 .هاوانلا ىهذ نجس ةلزنع هل حيصا ىذلامرصقىف

 هال اءاهتايازع ىأر نم رس ناكم ذخا ثداوحلا ءذه.رلا ىلعو

 ضع مو ء ةرمضنلا ةرضخلا اهملاءنجو دادغب عبارص نيمجتنم تةعامادمب

 ءاج نم لكو . ام تثشنا ىناا عراب !ايصاس تمدهو الا ةريثك مايا

 ىوحلاثوقايو ريبج نباو لقوح نك برعاا ”ةيتكنع دهملا اذه دعب

 ملفا داملا نيليو داك الا تتفبام الا اهفصول اودحمل . ةطوطب ناو

 اهعدباو ارندلا ندم ىهزا تناك ليدل لالطاو ضاش ا ىلع الا اهيف اوربا

 . ةسدنهو ءانب اهنشناو ايحاو

 الو حاتكالاب الو قرحلابالو برحلابال ”هنيدملا هذه برت مذاو

 ةرجاهم لب ةقراخلا ةدفاولا ضارمالا نم ضر الو ضرالا ةلزلزب

 دوثعلاب قانا ىلعأي الف ءرخاوالاب لئاوالا ةلصتم ةرجاهم ابل اماحكا

 موسم اوذخا اهناكسزال ليلو ةليا فلا باتكف ةروكذملا زونكلا ىلع
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 ىلا [ةيلاحلا ءآ ىماسو ةيلاخلا 1 سماسرانآ ]

 ولو مهديفيو لقنيو لمح ام لك ةلجد ىلع دادغب ىلا مهرادحتا دنع

 ايدارحو فوقسلا ىدارم ممعم اوذخا مهنا ىتح . ةديهز مدي

 .رومألا هذه ىفاضام لكو . رودلا باوباو

 مورلا نوبلطإال «قيقحتلاو ثحبلا لها ءنيبقملا نم ءاملعلا نا ىلع

 راكفالا رون مهمه انا . نداعملاسئاشنوقالعالا الو . نئافدلاو زئاكرلا

 ىبرعلا قارعلاف . ديعلا قباسيف مدآ نبا نارمع خع ران سماب قلعتي امىف

 نمد 11٠ هضراب اورخافتيو اوهاشنا ءاملعال قح ىنلا داليلا نم وه

 الاىرتال كلذ عمو, :هيلاطا روصعلا نم ريصع لكل « ”ةيداعلا راثالا

 «ددسقلا :ةميارلا رايدلا هذه ةهناكم اوقع عياصالا ىلع نودعي ًاسانا

 .اهتلزنم قح اهولزااو

 ةيملوال ىرب.ةيماعلا ةّشراملا ثيدحلاءبيقثتلا ناف لاح لك ىلعو

 ةريزحلا راثآ نع ثحبلا ىف ثعلا ىتلا هّقيراملا هو ء ,آصاس ىف

 الم كلم نانويلا دالبو ( لوشانالا رب ) مورلا دالبو ( نيربملا نيب )

 نمر . ةروكذملا رايدلا ىف ىنالسالا نارمملا ةلاضل ًامشن كلذو . ةنس

 ديحوو طغاو ردقلا ليلج وه ءآ ماس ىف مويلا ىراجلا بيقتتلاف مث

 مولل نقلا ةقرطلا يخوتب دافع ةمالعلا روتككدلا نال , لاثأا

 . ةيامالا ىفام قيقحم ىلا

 ام لعاب ذا مالاسالا ةءاسع نع ثحبأا نا نع الضق اذه

 ماك دانامتع ريق هايل يدع يسال, امان نريشع ذلم جرفالا رايدىف

 2" ىف ىلذالا ةقدطع !نم نودعي .رابغ مهاقشيال .اجت
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 [ةيلاخلا ءآ صماسو ةيلاخلا ءآ ماسر انا ] هم

 ٠ غرو وسا رتسسا ىف 1160006 20ءا1ءاعع هكدلوت رودو لثه

 راككو 1عممم (هاءاهتطلم#  تابادوب ىف ريزالوغ زايناو

 كوئساو 16 (6]06© ةيوغ هد لثم نييدناوهلا نيقرثتسملا

 ررد ىلع اوصاف نيذلا اهريغو 2 5دصمانلع 11مم ةداضوه

 مهقبسإمل هجو ىلع «مالسالاب ةقامتاا تالضملاو تالكشملا راحت ىف قئاقحلا

 . قباس هيلا
 ىقرلا ناويد ه ةيبرعلا مولعلا قاطن عيسوت ىف ًاضرا دعاس امو

 سكم روتكدلل مراسم 1مم حال مطخاتا» 3دتا طل ءقدكتلل ةيبرعلا

 سن ربالمال-الا معدات باتك و 1 لنج اكس !:تءطعسص مجرب نو

 قلصصملت لملل' [عامسص لم ل'كصع ]موضع (؟ 6نصت ىناتساك هنوبأ

 نديلىف امماوه ذاتسالاةيقارع فاوبىذلا ةيمالسالا تاعوسوملاباتكو

 ا"معو عام ممتع لب ],'[دآنتل , كنان ةيبروالاةياودلا عملا عمامم ةراظننو

 طحلار حبلا لب باتكلا اذهىنك آن ليردععلمم لس ]>مأ [11نناعسمو

 سادنالا دالب نم كالذو ةبطاق اهلك مالسالارايدب ةقلعتملا ثحابملا ميجدحت

 « نيملسملا ةئسلا ىلع تدرو ىتلا ظافلالا عيمح ركذ عم « نيصلا ىلا
 « محير قو مهام هنزرإاوا « مهلايخ ىف ترطخوا « مهلا تنعوا

 ىف نوكرت_ثي نيذلا ةيتكلا اما . مم ةصاخلا ممراض> هيلا تاصتاوا

 شيج نع ةرابع مه فائكألاو ثحابملا عسساولا ناوبدلا اذه ءاسثنا

 تعج دقو « مالعالا ءاملعلا بلاطم هباديمو , مالقالا ةتداسا ء ماها

 نوبأدكبهرد وطاح ةصالاو رايدلا ميج نق4نيواغملا ميدانصلا هلال



 25 [ ءأ صاسو هيلاخلا ءأ ماس راثآ]

 أع وا لا مذخأي نا نودب قيقدتلاو قيقحتلا ىف

 ضعب اندجو اننا وه بهذ نه فر->/اب هودي نا ان قحح امو

 ميعسيف ميرفالا نوئلاع ةغيرشلا ةغالا هذهءانا نم نيملسملا ناوخالا

 الف نامع لا ةلود رايد ىف اماو . دئهلاو ومصمو سنون ءاساكاذه

 هتفاط ىف اب هدضعو « ةدئافلا معلا عوربشملا اذهل مها نم مهف ىرت

 ةيناهاشلا ف 01 رودل ماعلا سيئرلاكي مهدا لءاخ روتك دلاالا هعسوو

 ذاتسالا روثكدلا نا « روطسلا هذه علاطم هقرعي نا بجي امو

 دقلو, ةينفلا ةيمالسالا ةعانصلا معدات ةديدم ةدم دن ممكنا راص

 هذه ىف هئيلما ققحي ٠ع هرافسا ىف ثحبيا الو>:م ضرالا ىف برض

 ,ةيمالسالا ةعانصلا جان نم ررد لب رمغ اهلك ةعومم عمط ةياغلا

 قاعاهرباديوا اهيهاضيال ءرصعلاةديرخوءىهدلا ةميشي اهباب ىف مويلا ىهو
 ذربيو رسشأيام لك ركذل لواعي مالكلا نا ةصالخلاو « ًاسيفن ناك امهه
 مدعو ممارمعو نيمهملا مولع نم عرفلا اذه ةيقرتا تاعوبطملا نه

 . رطأطاو ردقلا نه ىوصقلا ةلزنإا ىف ء مارت اك وه« عرف

 ثحب «بولسا قداو ءهجو نسحا ىلع ةياغلا هذه قيقحتاو

 راثآ نع ثحبال دلفستره :همالعلا اروةكد « روكذملا ةراص روتكدلا

 .اهفصوو اهتئافد نع تعقكلاو ءآ ماس

 مايهلا الا مالعالا ءاملعلا ءالؤهل ”هيافال نا هلك اذه دعب كيدلتبن دقف

 ةذختلابيلاسالاو .تهينبالا شر مايهلا امسالو ةهينفلا ةهيءالسالا ”هعانصلاب

 . لع ديال ادام هب ةدحتم ٍتيلاسا « ةليسحو هشوزاو هليل
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 [ةيلاطا ءايصاسو "هيلاخلا ءايماس راثآ] 03

 «ةرحهلل ثلاثلا نرقلا ىف :هيمال_سالا ”هينفلا عئاتصلا تداكدسقلو

 ةهياغلا ىف تاييقتتلا مئاتنأ تحبص! اذهلو . اندهع ىلا ةلو_ه< نوكت

 عق دناك هآ ماس وب عرشام لواوءىماعلا ناشااو رطألا نه ىوصقلا

 ةراثملاو « هللا ىلع لكوتملا هاب ىذلا مظعالا عماجلا هي رخآ ىشفيام لك

 « ؟هيولملا م مساب ةهقورمملا ةراثملا ىهو , هيأ ةدوجوملا ءالثلا ”هييرغلا

 ٠ هيلبايلا ةروكذلا وا ةروقزلا و! ىلاب جرب رارغ ىلع تين دقو

 ةهيلخادلا ةهيلثياا نابلا لك تناب عماجلا ند نايءال رهظ نا دعبو

 ةهنولم رهواصتو :هعوبطم شوه نع لخادلا ىف هنيزب امو ماخرلا دمعو

 ةة_ماخلارود ضع ىف ءرظن دلفست يه روتكدلا ققد دقلو . ءاسف.سفو

 نفد قرشلا ىف :هنوفدم ”هنيدم ماما وه اذا ةهثيدحلا هئيدمال ةرواجملا

 اهماردج تنيز دق تاهدرو ارو أف غ دجوو . برغلا ىف ىئادمب

 ىو صخلاو ًارئاغو ًازرابأشقتةشوقنم ”هيق رش ريواصتبا اطيح تيشغو
 ةاسئبلا نأكل ء ظفحلا نسحا هظوفحم اهلكو ء لاعاو ءاببلا ”هيلغ ىف

 ىلع شقنلا ىرت الو اذ_ه . ثحبلا لها اهنخدي نا لبق اهورداغ دق

 ةهغرافلا صحلا عضاوم ىف :هنولم ريواصت دهاشت كنا لب طقف صجلا

 اهلك سانا روصو لب ناولالا :هفاتخم ربواصت ًاضيا كانهو ء شوقنلا نع

 ةهعاستصلا رات ىف ةردتلا :هياغ ىف ما وهو لا-5. عدبا ىلع ”هاولع

 . هسا ناو ؟هيلق نا ةهيمالسالا

 ةهعانص نئافدو نف زونك ءآ ماس ىف دج كنا لوقلا هصالخو

 نانيعلا دها_ثت مل 5 . نيرفاسملاو سائلا ءاوفا نم اهلثع عمت م
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 ك1 1[ ةيلاطلا ءايماسو ةيلإخلا ءايماس راثآ ]

 . اهريظن
 ىنلا ةلجد ةودع ىلع ًاعقاو ًارصصق ربسلا ضع روتكدلاربس دق!و

 ٠ كلذ دعب ريسلا عباتي هلا ىأرو ( قشاعلا رص ) فرعي
 ضرالا نم شرتفا دق ىنبم رصق ىف برقتتلا ىرجم هناف ن"الا اما

 ىونج ف عقاو وهو . ًافصاو نيب رم نيرتمولك زهانت "هميظع :هحسف
 مسساب اًمباس فورعملا رصقلا كش الو وهو « روقثملا » همساو ءآ ماس

 كلذو « هللا ىلع لكواملا نب هللاب زتمملا هئكسو هاني ىذلا ءاراوكلب »

 . ةهفالخلا شرع هئاَمرا لق

 تفلنو بيقثتلا نادم ىف ىرحلا نع ملقلا داوج فقوت انه ىلا

 سبا ها : وهو راظنالاو راكقالا رابطا هيلع موج نا بئام ىلا هبانع

 ىتلا تايةنثلا را سائلا اهنم عفسا ىتلا ةليزجلا عفانملا مويلا ركشي نع

 اندالب اراب ونحم ضخا هجوب انه عفتما نمو , ثحلا لها اهارجا

 ريصعلا اذه ءانبا هب رخاش نا ناش نم دج . اندادجا فاشلا دحمو

 «داللا هذه نع قباسس اوديو , مم قاحالاو هيشتلا ىلا اوءؤدنيل

 ىغلاطلاسو نم مهدلام ىلع اوظفاح.لا تاسبوا مولع باسم اوديو

 . مايالاليقتسم ىف ءاعلاو ءارئلاو

 نم انردص هتكيام راربا نع توكسلا' اناكعال ددصلا اذه ىفو

 كاذ ءراتسلا بع ميزا ىتا" فدتلا هذه ناف . فهالاو فسالا

 اذا . هنا_لقت عم وحلاو هاون عم نامزلا اهياع هلد_س ىذلا راتسإإ

 فاتال ضرع نوكت انماف . ىهادظإاو هدجولا "هن ودكححم ته
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 [ميلاخلا ءآيصاسو ةهيلاخلا ءآيصاس راثآ] هب

 هس تايداعلاو راث الا نوناق كيذ ليمداد اممو . لجاعلا

 اك رهجو ىاب هعدقلار ران آلا لدن عنملا لك عنك ىذلا نوناقلا كاذ

 بولس 5 اهافواو للئاسولا قدا نوذَ ام نيرجاتنا ناف كلذ عمو

 نا نودب نوديربام ىرت_-ثم ىلا نولصوتي مهلا ىا« موئاما قيقدتل

 ممايليام يهاوظلا نم نوذخع موال ء هموؤشملا :هعبتلا كرش ىف اوعي

 ءذهةلوازم نسحنالنم امواهمىف عشىتلا ايالبلا نم ميخو مجوغم

 نم سيراب قاوساىف ىرئشيو عاببام ىف رظالا تمعنا اذاو ةراجتلا

 دقو ةهيناهحلا داليأا نع 0 اهعابرا 0 دح ”هيداعلا نان ولا

 عسفتل ”هظهاب نامئأب 00 عابتت 2 ًاسرمو ”هيفخ ”هسارف ىلا اع كعب

 ا-هرسسخمو لب « اهل لباقمال ةراسخ ةلودلا 7 امرتشي نم اع

 رود باتا اسهمفانم دقشيو ليال ء ابق تناك ىتلا رايدلا كلت باحصا

 اهم جهلا دق نه اهعئانم دقفبإ 6 0 هيك 2 رقالا فدتلا

 امالدقفلا لكدبامصاو لملا اهدقفي مل نمو ةهيملع ةدّئاف اهنم ديفتسيل

 ىاب لاملا عم مه الا مهل مه الذا . اهردق نوئرعيال ةلهج دس عه

 ةةيداسعلا ران الا راجت مهب ديرا « نوكي هجو ىا ىلعو تناك هطساو

 .٠ سدابف

 نم دلوتن ىتلا ةهءوؤشملا ئاتنلا ىرت ءريرقتو ءركذ مدقت امف

 + لعلاب ريضم هنا فيكو « ةلودلا نيناوق ىف ثدثملا راث الا رصح نوناق

 اذملو :همالاو ةلودلا دمفيو رطخلا اذه دعبام ذاخما نم دبال ذا

 : ركفلا ١ اذه ضرعا
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 هس ع هيلاطلا ا[ يماسو :ةيلالا ,آيماس رانا ]

 اهلعاهظفح ًادبا ان لفكتبال ةهعدقلا راث الا رمدح نوناق نا
 ةميخولا اهابقع فرءيال ىربك :هماط ىهو . ام صاخ رخآ لحم ىف الو
 ةهفحتاا نا الثم نظنال انناو . اهردق قح فحتلا رده نم الا

 ناردج ىلعام عزماةرومملا سائلاو هءزاللا طئاسولا ذاخئابىن“# "هيناهاشلا

 ىفاملعجو ةهيئاتلا تانسملاو تاقوزالاو تائيزملا نم ءآ ماس ناط.>و
 مه رطاقلا اذهابل رط#ناليق هنال « ”هناتسالا ىلا اهلّشو قيدانس

 زونكلا هذه رارضالا عاقبإ ىلا ولا لماوع رئاسو جايدالاو راطمالا

 الو لب ام ثبعتف ايلا تايداعلا راك ىديالوصو نع الضف :هيءانملا
 ىتدح شوقنااو رواصتلا بروك نه كلانهام عزتتو ءردعاو قل

 . رتاىندا اهل ىقمال

 اوذضادقوابف هنودحتام ظفحم رصمرايد ىفراثالا ورحم ىنع دق

 طئاسولا كلت تناكامرو . هنوفشتكياع عاقتنالل :همزاللاطئاسولا عيب

 اهتادحل ريثكب اهقوفناهاماو لب ء رفالا دالبيف ةذختملا طئاسولا ىهاضت

 . رصع رايد نم اندالب نبا نكل هجو نسحا ىلع ضرغااب امافوو

 نيو موكا نيب راث الا ةمساق» حبب كانه نوناقلا ناف اذه عمو
 لاسم ًاضيا اذهف . هدالب ىلا تايداعلا كلت لهن هل زيجت 5 , بقاثاا

 لالحمضالاو داسفلاو فاتلانم ران الا ,ذهظفط عبةروهياع ىذتح

 ريغ ىل-ع هثودبم ىدارف راشتلالاو عابضلا نم : ًانظ تنسحا نا وا

 كلت تناك اذا امس الو , ”هّرطلا هذه ندحتسا نحنو . ىودج

 هصرح نم رثكأ اهيلع صر بقانلا ناف « لاثا' هجود نم تايداعلا
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 [ قارعلا ىف مملا "لظي ] 4

 نوناقلا اذه عابتا ىلإ ىىسأ نا هموكحلا نم آذا انلماف . هتاح ىلع

 ٠ اهنع بقنيو ثحح ناو اهل هجيتالا نسحلا

 وهورات لا ذه دف رخآ ركمفاثلف ىأرلا اذه حصمامل ناو

 هذه لثم ىري 5 ةرضاحلا ىف فدتال راد ةهماقاىف ”هيالولا مدت نإ

 ن-ءوا عتتمملا بعصلانم ًاضرا اذهفا « "هتدمتملا دالبلا رئاس ىف رودلا

 رصمو دئهلا دالب ىف فحاتلا مده لثم دجوب الا ؟ ديعبلا ليحتسلا

 ةهفحتم ةياعلا ةلودلا دالب نم ابسفن هينوقىف مويلا دحتو لبال سنوتو

 اورفاضرتنا ةرهازل ءاآرو زلااةتنيدمنابعا ضبا نكمي الفا «تهئسح ةريغص

 ىدزر ىذل' ديفا عورششأا اذه لثإ , لام عمج ىف كارتشالل اوشناكتيو

 دلل ىتاا لابعالا كلت دحا . قحلا مب او ءلمعلا اذهف . لااللا عمجمب

 ران 3 مه رخاشو .٠ همرغلا رايدلا لها ام ىرامو . لاجرلا ءامسا

 ىلسع هللا نا ةةيسرعلا اندالب ىلعو انيلع اهتدئاف دوعت ةرخاقم اندادجا

 . ريدج ةباجالابو ريدق ؟ىثلك
 راث الا نم اف هاتدهاشام فصوو ءآ ضان فدو ىف بتكلتسو

 رانخالاىسيتقءوءران الا ىيتمديفب افصوءسراودلا لولاعلاوءسءاواعلا

 هللا ءاش نا هدعب امو ىلا ددعناىف عماسلا رهسو ”ىراقلا شهدي امم

 ىنيجدلا مظاك..م ( ةلص ثحبال ) . ىلا

 قارعلا دايد ىف رملا ةهظقب
1 

 قارعلا ىلهال ناكام هللا هذه نع لوالا ددعلاىف لوقلا ائفلسا

 .٠ ءديعو مالسالا لبق برملا هنا تاتش عمج ىف ةلماعلا ديلا نم
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 4 [ قارعلا ىف ملا ”هظفي ]

 اذا « راهنلا ةةيئار ىف سمسشلاك لب وديلل لك ودبي مهلضف نا ىلع

 عصجو ”هفالا نيود رب / املا لئالج نم نويسايعلا ماناام ىلا ان رظنام

 أم ريسي ام لك ذاخماو , تهيموعالا رافسالا هجرت "هب رع'ا اهمولع

 طسبتلاو ةراضحاو نارمءااىف روأش دعبا غولب ىلا ًاثيئح ريس اهاهايو

 ام
 ناف ٍنومألا رجم ناك ىح حاجو مده ىلع مالا لاز امو

 نع ا تفقو مث“ قويعلا طان هدهع ىف تغاب اهمولعو ةسرعلا

 "همكم دثالا رادمالاب تذخا دعب نمو , اهءامس تديكت اهماك نمزلا

 ءوك ؟ الو_هديإ ىلع دادغب تامقس او - . بورغناو قورشلا ةهنس

 ريجايد تمهلداو . اهراونا تبخو « اهءولعو ةينرعلا سحش تبلغ

 :لقف تّئش نا وا« ةرهفكمابدلاب قارعلا ءامس تدداتو « لهما

 قباس ىف هيهاد اهعراضت مل هيهادي ةتبولا وعقارو هووذو ىلعلا بيضا

 تاكرد ىصقا ىلا لب ء ناوهلاو لذلا رمق ىلا مم توها اهخيران

 .٠ دومطلاو لولا

 « الك - ؟ دسحلا كاذ دنع تفنو بئاوسثلا نا لاخم ل_هو

 لواحتابمناك ؛ اهتانبو امانبو قارعلا ما ةعراص امهجو ىف تراسا اف

 مل امنا ىتح ثيثألا اهمدشأ نم ماقتنالاو « قباسلا اهيقرأ نءىفشتلا

 تالفالاو ءاهرئاود نع صاختاا مه الا ةيوكتملا رايدلا ءذهناكا قش

 ٠ اتاكماتو اهناواعس نم

 ةباتكلاو لضفلاو بدالاو ماملا لهانءتةعامج كلذ دع رهتشا م
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 [ديتشلاما ناب تجر و

 نا ديب . مالا قئاوب تا فو نامزلا ا نم 7-5 مهما منك

 تتاكو ري.>و رردحو اعناو ا مظذف ةهيسرا رافلا "هغالا ادشيرضتعب

 هذه ءانبا نع هيدش ن“ عب مكر 6ك راثم هل هل عكر مل كلذ عمو ءخجيراوتلا

 . ”ةيداضاا ةهغالا

 « مامالا ىلا ريس نيسب : ىده يغ ىلع ىرخت رومالا تيّبو

 ة«موكح رضع ناك ىت> « امين عجاوا طبخو « ءآرولا ىلا عوجدو
 يراتلا نع ريشع ىناثنا نرقلا رخ ىف ليتقلا وا ادختكلا اشاب ناماس

 ءايدالاو ءاملعلا ذخاف ىرجحيلا « ماحربلا كلت نم « ءادعصلا نو

 هدب نيلئافتمو « هماياب نينميتم « ”هنينامطلاو ”هحارلا ملل نيقشلتسم

 دواد ةهفلخ هدعب ءاج م باد الاو مولعلاو "هغالا ةراضغ دهع ةدوع

 لكل :هيسثلا ةدعاق ظفح عم ديشرال نودألاك كاذل اذه ناكف ءاغإب
 , ءاشتمو هيردقمو هدهع بجوع دحاو

 نيو-ثايلا نيذه نه لك هجرت نم ًافرط ركذن نا نم دبالو ه
 وا مرصع ىف اوغبت نم ملكتت نا كلذ دعب انا زوي ىتح نيريزولا

 . اهدعب اورهتشا

 ليتثلا اشاب ناماس تهجر

 مسالا اذه ىهست نم ثلاثلا , ادذتكلاو لّدقلا اشاب نامل ناك

 ىلع دزو «

 ةاريس هيعرلا و راس ةرازولا ىلوثااو ( مومو ت2 ) هزعوو ةهنس
 ىتلا ةهيفسلفلا ثاحمالا نع بكتو « مولعا ىف بغرو « ةديمح هئدح

 دادغب كلا غاب ىل-ع ,تخا نبا وهو ,دادغب ةالو نم
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 ا ( لياقلا اش نواس حرا

 ,الادهلاو ىئرا ذخا نع لامعلا عنمو ٠ 'ولغىف اع جهلا دقناك
 ىلع فقرا رابخالا ست ناكو :هبقاعملا دشا هفلاخم نم بقامي ناكو
 مهل ىقاحاو ءاملم"ا مركاو ؛ ةءاندلا ءذه ىنأيوا تححسلا بلطي ند
 ناد”لاو مولعلا قشعت ىلع سانلا طءحيا كلذ ىف غلابو ءانتحالا دشا
 ىلع خيشلا هدنع ةوظحلا نان ث ركو ٠ ربلا لامعاو حالصال غرفالاو

 همام ناوالا كلذ ريهاشم نع لجرلا اذه ناكو ىديو ا دم نب

 . ةتطتو هلطقو

 ةةييدانلا لها ىواسا ةضيع دهملا كلذيف قارعلا رايد تناكو

 ملا نيدسفملا ءالؤمع لثع ناب ريزولا ركافو , راجتس ليج ناكدو

 . الث اوكيطيو ملم سانا حجرتسملا ال

 رحب رايد ام !نغ ( م احن له 179 عتهنس تناك املف
 .ىبرذلا اهريكناك ةزئع نم ةليقو ريفضلا بارعا بردأتا ماهل شيمي

 نب ) مر نع نيرسثعااو 5 ءاروزلا نم هجورخ ناكو
 ةهياسقلا مست ةةيديزملا ىيفع ةراغلا نش لصوملا زواج اماف ( راذآ

 نيف ايلا اهلها نضع م ل ىسر للتو مغو « دلل » مسا ”هقورعملا

 . مولع لدمق مارتال هيل راجتس ايام
 ل١ طه اءاق نييزتملاو ريفطلا ىلا ىلاولا هجول مث

 نو نارح نيب ةةيقاولا نيملا » ماب

 ةقو مالو

 نوبل نع كولر ماع ن

 وه ردع ناد هل نكمل امو, ىدملا هلم بلطي نيدراميف نيذلا دنا

 ا١وفع لا لكي عاى 1 كايا داو ةعاضرا راىف ءاخا هللا ذها هسقلسإ
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 [ ليتقلا ان! نامل ةهجرت ] 4

 اهل لاش ةهيرق ىلا لسو املق ركب رايد ىلا وه هجوتو ريفشلا ىلع

 هجوم . جارت ا نءمهلعام اوداو اهلها عضخف . اهرصاح « كريد »

 دما ةءاضرلا قهوخا هءاج اب يلا لوصولا كتشوا الو «نيدرام ىلا انه

 ريزولا داراف ًاريثك ًاقاخ نك نم اولتقو ريفضلا هرسك دقو كرب

 فلك دارك الا ركسعنال « لاوحالا هدعاست مل نكل ريفضلا ىلع ةركلا

 . دادغب ىلا عوجرلا كلواحو ممتزجاتم نع لدع اذلو « هنع

 حاسالازا اهلالخىف ىأر مث مايا ةهئالئاوق ماقا لصوملا لصواملف

 ةسايس هرجاوزو هيصاوا اهنم زربيو مالساا زادها عوج رلاف عإ رسل ناهل

 مهجورخ دنع لصوملا ىف ىللطلا دنع ىب رهت هنالجمو لمفت ”هيالوال

 . اغا دحا املاو ةةعقوملاىف ريسخ ناك ناو ”هعااعلا نع

 ملل هقورا دع ريزولا ذخا قارعلا رايدفف نمالا ا و

 اهم ناكام ءانب داعاو ء سرادم ةدع دادغبيىف اشناف هنايح برضو

 كويس قئاد ءاماعلا ىلع 2 8 عئاوخلاو دجاسملا ديشو ء سراود

 عارياا هفصو ىفي الاع بدالاو لضفلا لها افاكو ؛ بتاورلاو فئاظولا

 قيمعلا تايدلاكاذدعب هيلا نيمتزلاو م لا شأن + لواريزولا اذهناكف

 دومحلارثالا هل تدلخ ىتلا هضبنلا هضيناف اشاب دواد ليا هدعب هاج م

 ءبطلا ركذلاو

 لياج « لئام_ثلا نسح « داؤفلا 0 ًاباش اشاب ناماس ناكو

 ا 85 رك 2, طسقلاو لدمال نعت اربالو تائسملا ريثك ؟ « بقانملا

 دوها ىل-ع عالطالا ملا ايفلظم ميدو « نيدلاو اليئدلا رو-هاب
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 5 [ ليتقلا اشاب ناماس همحرت ]

 ىدل ًابوبحم « رومشلا قيقد ء فطاوعلاقيقر « ”ةكيرعلا نيل :هسايسلا
 ىلا موس رلا عيبجو 'هةيدقلا بئاريضلا ضعي ىفاا , راقصلاو رابكلا

 دالباابترمصا دق تناكو اها ن-س> هجوالو هوقيس نيذلا ةالولا اهداقا

 تافاخلا طبضو :همدخلا ةرشابمو مسرلا ليصحتو باستحالاك املهاو

 : ةصالطاو . صاصقلا ةلزنع هنم ناكام الا لتقلا ىلدباو اهريغو

 . نع هدا ”ةءاج هال ذا
 لام نم دادغب ةاضآ ىلع قف نا ما هنا تان لا نه هانا اممو

 اماونو قارعلا رايد ةاضأ رئاس ىلع كلذ لد. .ىرجاو هماخلا هتئازخ

 تانس ع ند مهملات هليعم ريغ قباسلاىف مهقانرا تناكو . هيلا نيعجارلا

 . نيملسملا

 كلت خت نا دعب نم هنا ريطقلا ريزولا اذهل عقوام بئارغ ندو

 فاضا :هئازطا تادراو تداز :ه>زارلا يئارمشااو هظهاياا موسرلا

 هلا عم دالبلا منيح يف مالسلاو نءالا داسو اًشاس اهلخدي ناكام فاءضا

 . لق ناو اياص نا ناك عون ىا نم بيذعآ لك لازا

 هدد غد وط :ةييجعلا فاصرالا نه ميقعلا لجرلا اذهل ناك ام عمو

 ناوفنعهيلاهيح ونام لمعي تخاو سانلا لزععا هنال هابقع دمحت ال ام ىف

 ناح دقف الثا هالز ىلع هش نإ فان نم هب نييحعملا ةراشاو هبايش

 مالاجي هلقبتإ ىتح بئاوثااو بئاسملا هيلع تعباتت اذهملو . هيلاهتافتا
 غلب نا لبق مامن ا لاق 5 نايفعلاب يهاظت ا مْ . هلع ىلا هب تضنا ةهيابلاقو
 مالوم تةئاس ةةيئافدلا بارعا دحا دب ىلع ,رمعنم نيثالثا :هئدلا
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 ٠ ] ةيلوربصلا سؤ [
 . هلع نم لك هياع فاق [ مام ١ ١دز

 - م« 8س

 ةب ويهصلا سمؤم

 كولبطماطمت ىف لم عصانتمب“ لمع كهزورصتسا م

 نم نوف رمإال سانلا باغاو  ةيئويوصلا ركذ مايالا هذه ىف رثك

 ىلا مهقو_ثت ىدص لبيام مه-سؤم نع نورديال اك « ًاثئيش مه سما

 ةناتسالاءابدا دحا ددصلا اذهب يتكدقو « ىلوالاهتيأ ةلخد ىلءفوقولا

 ١5 ىف رداصلا اهددع ىف « ةيو-نرفلا « رفينوالا » ةديرج ىلا ةلاسر

 الع ةباصمعلا هذه يحاضص ىلع ساثأا علطإ ام ءاقلأإ ناريزح

 : ءمامم اذه

 امومسي كّثلا ناكو ةينويرصلا » مسإب ةعاملا هذه رهثشت نا لبق

 رمشتلا ال مث . < نودستهملا و : اهلئمم تهيكرت ةظفل ىعو « ةعودلا ء

 . قيقا اهمساب تقع داليلا ىف اهرما

 عباسلانرقلا ىف همايا طاسبإ ىوط لجر ”هقرفلا هذه سدوم ناك

 ناكو . « رظتنملا حيا ه هلا هش نع لوس ناكو دالملا نء رسشع

 . 6 ىاطيش ةةمسا

 . "هينايسسا نم مدقدق ناك با نم م 1594 ةهنس ريمزا ىف دلو

 « ةروصلا نسح ناكو « :هباجنلاو ءاكذلا لياخم هيلع تناب عرعرت انو

 راظنالا هيلا بذج ملكت اذا ناكو , "هحاصفو :هضراع اذ « هجولا ءاضو

 ”هقورعملا "هيفا مولعاا ةاطاعم همه ناكو  راكذالا رايطا هيلع ماو
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 هب [هينوهصلا سسؤم]
 نم ًاروك ذم ًاددع عنقا هنإ ىلا سمالا هب ىضفادق ناكو ؛ رفملا مولع
 نا ءاضقلا هيلع ىضق مث . نيقيلا لك هب اونّقيا ىتح هنثعإ ومسإ دوهلا
 «فيرسثلا سدقلا ىلا بلح ىلا كئالىلا ةهناتسالاىلا ريمزا نم لقت
 , هيلا نيمضتملا عمج كيذب دازف

 ادا دحتم ها ىعدا ةرهشلا 5 دحللا اذه ىلا سمالا هب غلب املو
 ىأالا طابسالا ةدوع برق نعاس 5-5 نا هل رمستف « ةةميرشلاب » نر

 . نيطدلف ن رايد ىف رسثع

 هعراب ”هيدوه ةارما 2 فداص « ةرهاقلا رصد ىناموي. ناكامسو

 يدب تناكو « ذخاملك سويملااهنم ذخادق , راوطالا هرب مغ © لاخلا

 قفاو هلوقلا لا ةهجاح الو « رظتاملا ح..بملل ةدوعوملا سورعا ىلا اهعا

 وهو 2 قرشا رايد ىف هراف-ا متاو اهجوزت نا أطبا امو « ”هقيط نش
 ةروطو « موقلا همظعي ةران ء ىوهو ىقر نيب « لالذاو لالجا نيب
 مويلا رات ايف ىضمي نا ءوعدي نا نودب ندملا نع هنود رطل

 هلاتسالا م ز558 هس لخد هنا بئاوثلا نم هب لحام ةلمج نهو
 ةةيرطا ضعي هل نذاو ء سوديبا رمصت ىف هلقتعاف ناطلسلا ماب لعق
 . مالكلا فارطا مهذاجبو هنذمالت لباَع نا ايسالا

 ىا هاا ةرمث هل قبالم هل ثدح نيملا كلذ ىف نا هل قفاو
 5 سا نا نامليهلاو ليهلاب هدعو نالسلا نا امسال مالسالا هلاغأا
 ن٠ جرخم « ءاشيدابلا بلط بليملا هنا خو_سمملا جييسسملا اذه نظف
 والا ب 0 ا « نوءاملا ةمسب وا نوغملا "هقفصب ايندلا هذه

 ادنطب 0006 1



 ١د

 [ ةيلوييصلا سسؤم ] اذ

 دبش نكي ملنا : اولاق هلا ر ابو هب اورمكا دق اوناك املف هوعبتم اما

 نيدب ناك امل هيلا نيما_ملا بذحو هذه هلامعا لام نسم ملعا نم

 اذه هلمع ىف هع. و سا لح ىف هلاك نا ١ اب نس اذهلو « مالسالاب

 عقوم ن حا لجرلا مقوف 3 مهيب ةركب نع ًاميج اوملساو هور 5

 ناس اما كانه قلو « هريصق ىف ًاعيفر ال# هلحاو ناطلسلا ىن 5 2(

 اهرئامش ًاممتمو . ”هيمالسالاو ”هيدوهملا نع "هسيكرملا ةديدجلا هتنايد

 . اهكسانمو

 تغوب هموق نم :هءامج عم ريعازاا يصر موب تاذ ناك ام هناريغ

 ايف .تاق ( طوؤانرالا دالب ) :هيئايلا لامعا نم وينيشلد ىلا ىنذ

 . هرمع نم نيس دعا ةةنسلا ىف اوال ًاهنس

 ةةهنطيم مال_الاب ةيهاظتم هتارف هدعا تشاعو لات لجرلا تام

 ىمو هيوسوملا دجحت مويلاو . ىزللا نع ايزئلا دعب هب يهاظتن امع ة
 ميلانورظني نيمذسملا ىراو . كينالسو هنردا ىف ”هقرفلا هذه باد

 .٠ مهلا داقتعا ىلع اوه مهمالا ٠ ممم نيرذ_حتلا نازردحتلملا رظن

 نيقيااو كشلا نيب نيددرتم مولعم نيد نودب اوحبما مهنا :هقيقشاو

 : باقحالا فااس ىف بارغلا نع ىوربام دح ىلع

 لايجالا فلاس نم ىضعام ىف ”هيشم ىثمب ناكو بارغلا نا

 لاقعلا نم بريك هناصاف  اهشم ىثع مادو ةاطقلا دسح

 لاقرسلا ابا هومسسس كاذلق  اهشم أطخاو هتيعم لضف

 دج اذهلو . نومتلا نع ىلاو . نوينويمصلا مه نم تيأر دقل

600091 



 لا [يلورضلا سسؤم]
 «لابثرلا دسالا نم . لاجرلا فوخ مهنوفاخي ايلا نيبستنملاو هموكحلا
 م اهدو , اكذو .دكو ىتسو . دهجو دج ووذ سانا نيينويهصلا نال

 فصم ىف مولع نا ىلا كمقديام روءالا ىف ردظنلا :هتد نه اونوا

 ناو . ىلدن ًاريخ ىأر اذا : هنع ليآ ىذلا . ىلرقلاب فورئملا رئاطلا

 مه دسم . مهلاوح نم ىلع هيج ةميظع ةوطس مهلو .ىلوت ًارشىأر

 نيثوعبملا سلجم ىف ىرت اذهلو . نانرلا ضيبالاو . ناتفلارفصالا نم
 كلذ نمو مهراقع بيبدو مهسئاسد نم ةوخ ٠ مهيلا راظنالا تفل نم

 رطخلا» مساب ةهعبتلا قداصلا ةلودلا ءانبا ن٠ نوحلصملا مهيلع حلطصا

 .6 ىنويصلا

 ىلا اوراشا مناف نيطافو هيروس وثوعبم ميلا راكفالا هين نميو

 ةهيعاتصلاو ةهيعارزلا مهدهامم دايدزاوماشلا رايدو قارعلا ىف دوهملا وع

 ىف نا : فيرشلا سدقلا ثوعيم هلاق امو . ممارمعتسم ماظن نسحو

 ىلع نوديزيال نيملسملا نا امن ىدومب فلا نيناك ه_بدقملا ةهنيدملا
 دازوىمدقلا هفيصر هلاقام ماشلا ثوعبم ديا دقو . همست ىلا ةهعت

 مارت كاف . الا سيل :هما ريس ماوقالا ءالؤه ريس نا : هلوق هيلع

 .« نويوص ه الع بوتكم ءاقرز ”"هيار نوزكري مهدايعا مايا ىف

 7 همااموب نو ريش مهنا فوخ الف ةهينويوصلا يمانم نكي امهمو
 ديب . تلا امك ىتلا ضرالا ىف كلذك نونوكيال اولعف امهم مهو
 نوما بانجالا ءالؤ_ه نا وه ناهذالا ىف ًا> سار قب ىذلا نا
 ركيو اسييلع عزاتتلا دادزيف ممزيخ مهومساّشو نطولا ءانبا كاانلاب

600091 



 مرد غلبدق نمامتاو تنحط تتلو هب اويمعا دق اوناك املف هوعبتم اما
 . 2و هذه هلامعا لام نسحم ملعي نم

 مانع ىلع دقي يي يووو# ىهيلاع نا انس نسحب اذهلو « مالسالاب
 ىو. حالمت إل" | ةركب نع ًاعيج اوماساو 2

 هق ىف 3 ال# هلحاو ناطلسلا ىننع ىف

 ( ةطتتسس الاو ةهيدوهملا نه "هسيكرملا ا
 3 . اهكسانمو

 7 اسوي مم ريمازاا مز موب تاذ ناك اهب هناريغ

 7 دالب ) هينايلا لامعا نم وينيشلد ىلا ىتف

 0 و نيسملا ةهنسلا ىف 15/5 اهنس

 ةةرق هدمإ تشاعو لاتا لجرلا تام

 ايرثلا دعب هب صهاظتن امع ةد.ب ىهو ةهيوسوملا

 عراو .٠ كياالسو هنردا ىف ةةقرفلا هذه بادحا

 أوقب مال . ممم نيرذ_حالا ننزردحتملا رظن

 نيددرتم مولمم نيد نودب اوحبما مهنا ”هقيقحاو

 أباق> الا فااس .ىف ب ٍبارغلا نع ىورإام دح ىلع

 انه ىخغمام ىف ةيشم ىلع ناكو ناو ملا نا

 رس هبيا_طاق اشم ىثع مادو ةاطقلا دسح

 كاذب يعم أطخاو هتيعم لضف

 + نوح ١ مه كو
 1 نوي و 0 نوشنإ ميٍدقل

 انالاا/عقكا 11 0 ااا عتاهدلل



 ال [ امهيحاوتو ةنخلاو ءالبركىلا ةرفس ]

 (ابحاوتوةلملاو ءالب رك ىلا ةرفس ) د
 تفقو'ةلحلاوالب رك ىحاوت ىلا:هنسلا هذهنم ناسي رهشىف

 ههقل ىف اهلوداا تيبحا دئاوأ نم ولختال رومالا ضع
 ع لوقاف اننارعن٠ ىحاونلا هذه فرعي مند اهيلع

 ا! ةتاشااروهالا نه ةلحلا ىلا رفسلا ناك ةنس نب .

 ذاختاو دازلا دادعاو لاغبلا بوكرو لاقالا ليم 3

 ءاجرالاهذه ىداوبىف ةثوثملاباعالا ن ف قيرطلال

 نطولا لهاىفرانا هديهمجو ةلخلاب دادغب لصاؤلا قب ب

 ليهتلامظعا تابسةددعتم تالت تاكرش اواغنا

 ممالا .مهتاحر وفص ردكيان لصحينا]

 5 5 امص كلذو ءاقدص



 مهلا ةلجم ىلا كاؤس ] ٠

 ىف ًاطابنرا مالا دشا نه دويبلا ناكاملو . امصوصخمب شارملاو شارهلا
 مهم غلب دق نماضتلاو دضاعتلاو لفاكشلا حود اك رايدلإ تأت ناو مهنيام

 1 5 مابملا دما

 موا نم ىلع ةدحاو د اونوكمل ,مهريغل ةهيآا مهلاثم ذا نكيلف

 فيو. حالصلا ىلع هين دقعي نم بيرق كبر نال . حاجتلاب اوزوفيف

 “ جالفلاو ريخلا هموقل

 ( هيطارقتسرالاو هطارتعدلا ىف ملسلا ةلحم ىلا لاؤس )

 ”هيطارقعدلا نا « معنا » نم هنسلا هذه ةلحم نم اله ص ىف ءاج

 نم :ةيطارقط_سرالاو . فويفلا سطارقيد هعرتخا ىمايس ماظن

 نع بتكلا نم انيدل ام ىف انشّنُف دقو . فو_ليفلا وطسرا عارتخا

 ىف ىأرلا اذه ىنع انفيسراب ترثع لهف . هيلع فَ رف ىأرلا اذه
 ثحبلا :هقيقحىف كلاعما دعب ًاهين هذهكتلاض تدجو ما ىّتنكلا دحا
 كستلحت نم ممس ص ىف مالكلا اذ_ه له تدعا كنال ايس الو اهنع

 ةيهازلا ةروكذملا

 نم ةهتوحتم ةهيلاثوي :هلك هيطارقعدلا نا وهف ءاظفح ىذلا اما

 اهاصحو ةموكح ىا 1188/1085 سوطارقو بش ىا10010184)1 سود

 سوطسرا نم ”هتوحتو هيطارقطرالاو « روهفاوا بعشلا ةموكح ه

 اهاصخعو :ةموكح+ ىا 120108  سوطارقو هيحو ىا 4019109

 حصا نيهجولا ىا انديغ نا كوجرتف . نايعالا وا ءامجولا هموكح

 . لضفلا كلو
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 0000 [ امهيحاونو ةلعاو ءالبرك ىلا ةرفس ]

 (اءهحاوتوةلللاو ءالب رك ىلا ةرفس )
 تفق ون ةلاوالب رك ىحاوت ىلا:هنسلا ءذه نم ناسببأ رهشىف ترفاس

 ههفل ىف اهنودازا تدبحا داو نه ولختال روهالا ضعب ىلع قيرطف
 : لوقاف نفاع نه ىحاونلا ءذه فرعي ملنم اهيلع علطي ىكل برعلا

 الا ةتاشاارومالا نم ةلحلا ىلا رفسلا ناك ةئس نيرششع وحن لبق
 ذاخاو دازلا دادعاو لاغلا بوكرو لالالا ليهم نم رفاسملا فاك
 ماجرالاوذه ىداوب ىف ةثوثملا با ىعالا نم قيرطلا فهرفذتل (١)ةقرذيملا

 نطولا لها ىفراثا هديهمبو ةلحلاب دادفإ لصاؤلا قيرطلا ريئوتف مويلا اما
 .ليهستلا مظعا تابسةددعتم تالوع تاكرش !وأشناف مومعلا ريخ ىلع ةريغلا
 مهلالا .مهتاحر وفص ردكيام لصحمبنا نودب نوزألاو لوهسلاءذه عطق
 . هيلع ساّسال رداالاو . ردانااىف الا

 ق احابص كلذو ءاقدصالا ضعب ع تالجملا هذه ىدحا تكرر

 ةءاسلاوحت ( رذلا رسسج )انلصوو ةيبرع عبرو ةرشع ”هيداحلا ”هعاسلا

 ةلفاقلا مدقَتت هعالاوا , ةرافخلا : هقردبلاو :هقرذبلا ) ١(
 ةملكلا نم ذوخام كلذلكو . ريفخلا : قرذملاو . ودعلا نم اهسرحتف
 ىا ءءاروو ”ئدر ىا« ادب » نم هتوحتملا « ءاردب » :ةيسرافلا
 دق ةهيلامعلا ةموكمحلاو : ىدرلا قيرطلا ظفاح اهانعم ن وكف قيرط
 ةةمردتا_طلا ىع_نا حضي اذملو اهم ردناخلاب هصاخ ":هقرديلا تلعج
 ”هجاححالا عض ولا ةيدح لصالا :هيوبنرف ةهظفل اهم ردناطاو . هقرذيم
 ,«برملا :هغل ) اهانمم ىذؤيو اهماقم موقبام انل اميح « اهلأمعتسا ىلا
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 [ امهمحاوتو ةلحلاو ءالبرك ىلا ةرفس ] لحل

 ةميظع ةلوهسل تالجعلا رواظ ىلع هان ربعق ؟ةعاسلا عبد الا ةرسشع ةهيناثلا

 دادغب ىف ةلجد رسج ىلع ىرجت ىتلا تالدعلا باكر هلعفي اك لعفن ملو
 ةروصلاىلع براوقلانم فاؤملا دادغب رسج ىلع رويعلا ديري نم ناف

 لك لبق هيلع ءبشلانم هلك ىنبلاو ني.ساعلا دهعيف هفورعملا ةميدقلا

 ىذوحلا وعدي مث . اييفام لك نم اهغرفيو هتيكرص نع لزم نا ”ىد

 نم الدب قفد لكب ًارج(١) "هلجعلااو رحيل هبانضانم ةءاج قئاسلاوا

 نا نم ًافوخ هيلع زر لكب اهوعثد رسسجلا ىلا اهولزلا اذاف باودلا

 اذاو « رسسحلا رهظ ىلع ةرفوتللا ريئاوعلا نم هب مدطصت ام رسكتت

 ثيح ىلا اهوعءفديل تاعامح ساستلا عمتجا رسلان ء اهجارخا برق

 . وموت م مالا نوكيال دقو . رةمالسإ جورخلا نوكي

 1١4 لبق نويوارفلا هدم ديدح نع رسج وهف را ريسج اماو

 ةلجد نايغط نم عقوام عم ء اذه انموب ىلا ةييصم هيصي ملو اودجتت الس

 ىتلا لاقنالا ةرثكو هيلع تالحعلا ماحدزاو رألا ءام نايرج دادتشاو

 ءارت_شم دس دقو . هينان ىلا تادراولا نع الضف اذه . هقوف رمت

 نه رسج دم ىلا ىندت :ةموكحلا

 حسيصفلا ىبرعال زوجي الق . اهتمت ىلع هينو هطوطب نبا القت ”هكرت

 ةةيرعلا نومي دادقب لهاو . ةةيكرملا اهانمع هو ٠ اهلمعتسيزا

 ظافلالا هذه نع ىنغ ىف نو . «ةيبرع ه لوقب ضعبلاو «"هنابرعو

 ( برعلا هما ) ن ”ه.شحولاةديازلا
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 ١٠إلا 2 [اميجاوأو ةلطاو ءالبرك ىلا ةرفس ]

 ىتا !"هينمالا كلت دوجولا زيح ىلا ةينهالا هذه قق#و ةلجد ىلع ديدح

 .راثك تاوئس ذمه راغصلاو رابكلا رودصىف

 اهانازنف ( ”هيدومحلا ) ىلا اتاصو ًاحابص :هيناثلا "هعاسلا وحتو

 ناخو قوسو ةومقلا برمثا تايذت:» امو ”هيرق ىهو . انيق حعرسنل

 ام لك رفاسملا اهي دحيو. رود ةدعو

 ًاركذ اهل رام ىنالضرالانم :هعةبلاءذهف ءانبلاةءيدح ةيرقلا هذه نا

 , ءاجرالا هذه نع ثعحت ىتلا نادلبلاو عراتلا بتكيف
 ىلع ليلق دعب انررف اكلم الا ”هثلاثلا ةعاسلا وح ةةيدومحملا نا مانع

 وهو (ذازا ناخ) حصالاو . مسالا اذه ماوعلا ظفلي اذك ( داز ناخ)

 ىداطانرقلا لكاواىف مده املف نورق ةدعىلا هؤانب ىّقرب مدق ناغ

 نهااظلاو .ىوامو ماعط نههيلا

 صوصالأب حصا ( داليمال ريثع عباسلا نرقلا لئاوا ) ةرجمال رششع

 ماقاو (م ١510/4 ) ه ١1مه ةنس اشاب رمح هءانب داعاف قرطلا عاطقو

 .داسفلاو ثرعلا ىلهانع نيرفاسإملاو راوزلاو جاجحلا ىمحت ةةيماح ةيق

 طيرانمعلا صوصللا داعو الا مدي دج ىلع نرق فاضت ضي مل هلا دب
 . ةلكسو ةمده نا

 لا فصتو ةةيبارلاةعاسلا ع

 ءلاو رواق ةورق عجف 3 ماوعلا "ملا لع روهشملا ١

 نيف رصلا لوسا بجو زا نم كلذ سياو ءايلاةددشم اهناك ىوابق

 ةلضت اذه ةدودعم ظافلا ىف الا لثامُ ىلع عمجال ةلعق نال ةاحالاو
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 ٠  2امهيحاونو ةلملاو اليركىلا ةرفس] [

 خبشلاةربةمىف تالدملا تذقوو اللق انرسلب ايف فقنإ انتكل ء رود

 ةيردتكسالااماو .ًامبر الا هسءاخلا:هعاسلا ف(ىو رجلا خيشلا ) ىواره

 ىعو. نيئرقلاوذ ردتكسالا اهانب ريك :هنيدم دهملا قباسف تناكف

 ةيردتكسا روكذناكلماى دقو . لباب هيردنكسا نوخرؤملااهبمس ىتلا

 ةسخ اهرب طساو برق ةدمس .ءازإب ةلجد طش ىلع قارعلاىف ةيناث

 قارعلا هيردنكسا ىمدت ىلا ىهو . ًاخسرف ريشع +

 ديدشتو ميما مهب (بيملا اس, مفةعباسلا هعاسلا وحن ىلا ريسملاثممتا مل

 ةيسلف "ةيرقلا هذهو رمسجلا انربعو تالحعلا نم انلزعت(هحوتفملا ءايلا

 ىحص رجحم مث ةراثم هيف عماجو ةريثك نكأسم أهيف تارفلا ىتفض ىلع

 بسم ا مساب ةديلبلا هده تءمسو. كلذريغىلا ( ”هناخفارغلت ) قربرادو

 مهرايخو بلاط ىبان ىلع باحصا نم ناكو ىرازفلا ةهبجح نب

 ةعألا موي لستفدق ناكو ( هم1 و 4ولال : ؟ ىربطلا ران عجاد ١

 )ممم ىناثلانوناك ع -- )ه 5و اهنس ىلوالا ىدامح نه نّه سجل

 ىامناو نطوملا اذه ىف ند هنا ناظنال نكلو . درولا نيع :همقويىف

 . رازملا مساب مق رازم هيف هل
 اهيف ىريذا ساناا نم اهيلا فات ام ”هميظع ةةكرح بيسملا فو

 قرش وا ةوهقلا برش ىلح ىءم ةوهقلا "هظفل ىف نا نع 1

 زوجت كانهو . هيلافاضألا ءاّقاو فاطملا فذح بابنم ًازومت ةوهقلا

 .هقيقطا باب نمال ”همباشملا بابنم نيئا بارع ةوهقلا نا وهو رخآ
 « برعلا ها
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 0 [ ظيرقتلا باب ]

 قيرط نع دالبلا عيمح نم اهنوتاب رئاز فلا ىتأام نم رثك ١ هند لك
 ردقف اهيأ نيميقملا اهناكس ددع اما . ءالبرك ىلا اوهذل دادغإ

 ةيديدحلا "كسلا رم لمجحينا اغايت> دم ”هينىف ناكو. همن فالا ةهتسب

 ٠ تارفلا بكري رج ىلع بيسملا ىف
 ةيداحلا هعاسلا وحنو قئاقدرشعو :هعباسلا "هعاسلاىف يرسملا انحرب

 وهو ( را_طلا رفعج نب هللا دنع نإ نوع مامالا ) ىلا انلصو ةرشع

 دبع نب بلاط ىبا نإ رفمج نب نوع وه هباذاا هس'ىف هنع لاق ىذلا

 هللاددعن نوع :لّهولو نيحانلا وذ رفعجمدلاو ىمشاهأ!ىئرقلا باطملا

 حجر ضكانهو . ءانممسام وهتالَش ىذلازا ىلع هوخا وه هه دبع امئاو

 ”ههرزه اننث وأ ىئاشاقلا رحلانع ةدوقعم ةبق هلاظت هحيرض هلا لاه

 نيئاسسرع انكو ةدحاولا هعاسلا وحن ىلا ريسإاىف انعرساملأ انباود عرتل

 . ”هئيدملا ىلا ايهما نا ىلإ لئامخل! كلت انتال# تزاتجؤف البرك

 ليكولاع هللا حتت ليكونامع ( ىتالل قابلا )
 طوبضم

 داعملاو ةوبذلاو أدبملا ركتا نمل داشرالا باتك
 دادقب ىف باد الا هميطع عبط

 ىي_سحلا ىروت قطصم ديسلا ليعامسا ىبا هداز ظعاو فيلات

 . دادغب ثوعبم ىقنلا

 م هياحفم ددع
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 ١06 ] ةقراشملا باب [

 1١ ىلا 46 ص نم « ًاضيا هل .ابرلا همرحىف ىبرلا هز هيليو
 هل ,”ةحفص ؟ ع ىف ةفيل> ىبا مامالا نع بذلا ىف ةفيذملا بلاطملا : هبقعيو

 . ًاغيا هل . ص 18ىف لاحرلا دش ىف لاقملا "هسالخ : هولتيو ًاضيا

 . هيأ ةدراولا طالغالا حرحص# « طقت » تاحفص و باتكلا متو

 « نيماسملا ندم ركلا نم :هعاج ديغ بذو عافدو لدج باتكوهو

 هتايهارب نوكت لع « نيدلاو :هيالا رافسايف ”هئودملا قئاقغا ضعب

 . مقتسملا طارصلا أ وس ىلا هال ةيداهو . اهركنا نا ”ةمئقع

 ”هفراشملا باب

 ران لا ةلحي

 مويلا ىعو روش لك فضصن ىف ةلحز ىف ردصت ثاحالا ”هماع ةلحي

 ريمشلابتاكلا لوؤسملا اهريدعو اكن . قشمدىف عبطتو . ًانقوم يرش

 اهكارتشإ لدب . ىناذللا فولءما رددكسا ىدنف' ىسيع اتف.صرو انهدص

 ٠ تاكترف ٠١ ”هبجراخلا رايدلافو .فصنو تاكئ رف + هينامءلادإلملا ىف

 كيسلا نسح مائيفلف . :هئسلا هذه نءزوع ىف لوالا اهددع ٌررب

 : ضافم نم ولخمال هنكل . اهريزغ عييضاوملا فانتم ءاشنالاو

 صالاوع مك عبتم قستم ماظن نم وا بيوتنا نم هثءايم ولخ : اهن»

 . رصعلا اذه تالحىف

 بحتسيال« 1١ صد دمنب دمحا ناهاسلاتايبا لشن نا : انهو

 ةلوقملاولجر اهدعنم نال امسال ء راصلاوراكللا ىدا اهلواتتن ةلحىف

 .ريصعلا اذه باذدا ةايات ىذلا مالا , نابشلانء هيف
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 ١ [ هدواجامو قارعلا عئاقو خيرات ]

 تاطاحم » دوروك فاك-آانم ًائيش نروانملا ضعب ىفنا : اهنمو

 .6 ةثيدلا تاعويطملا هوا « ”ةيبدالا راثالا و ام دارو « لوقعلا
 ناو تاطنحلا ءاقب املاح ىلعالاقيا ء تاطنحملا ةلزنب ىه فيا انلاناهن

 تادلخم» الثمناقواف.صرلا ريض ام نك' , راصعالا راتسااهيلع تارت
 « كلذ وحتوا« ةيبدالا راثالا و وا « لوقعلا رثام هوا« باتكلا

 ديال هنكلا ء ني> دع ولو تاطنملا ىلا بايدق ىللا نال صخالابو

 . ةياقملا وا ةهيبدالا رث املا وا تاديحخلا ىلا

 سياو . رابخالا فدتم « هيسايسلا رابخالاباب » ىمسستا : انفو

 ةهفحتم» اف لاّعيْنا الا مهالا . حيي حبيصق ىوغل هجو :هلذفللا هذهل
 : 1٠١ قرشملا عجار ) كلذ هبشا اموا « فت :هئازخوا فخت رادوا

 .( م14 د ماع
 ةهغالبااو هحاصفلا عم هتسالسو ظفللا ةلوهس انعيدص وخال مو

 لاقول هريض اف : هيلعو . هيهدقمو رصنلا اذه باتك ريهاشم نم وهو
 ةلزنم نم ًائيش طال هلكاذه نا ىلع . « :هيسايسلا رابخالا باب »
 . ءاعدسم حلاو , هلا ةيظفح . عيارلا اهاشتم ماقم نم الو . ةلجلا
 . امييلا ىمتتي نع لكلاو معلاو ةهفال :هءدخ

0 
 م هرواج امو قارعلا مئاقو يدان 6

 هيطقروديامالا قارع'اىف مويلا ثيدحال ( قؤتاملاو اغا نودعس )
 هئحسودادغب ىلا هلاسراو نودعس ىلع ضيقلاو قفتالاواغاب نودع ىلع
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 [ هرواج امو قارعلا مئاقوجذان ] 1

 بالشالا !ًده بيس ام' . ءايبثلا بلح ىلا هذاا مل ةهيمقدملا ةهملقىف

 دادعا ةدع نع هيصخلم هئماضنب درون«نوجشلا ريثكءنوؤشلا ليوطف

 : لوقف « ءارغلا روهزلا ةديرج نع اهس الو دادي فض

 اماذنم ليك ىهو ءاكذو ءاهد ساتلا دشا نع قارعلا باسعا نا

 اماو . اهشبع ا موتي ام ىلا جت ناو برحلاو وزغلاو كتفلا ىلا

 مادقااوتهعادشلاوةلاسبلا تامالع نم اهنا اهنم ًانظ لايؤالا ءذع لعق

 ةهموكملا نم تاراذا نيكتتو نكست اهنا ىلع . ماسلا رومالا ىلع

 ١ نكملاب سكملاو . اهحامج هي حبكتام

 نا عاعرلا ض؛ نظ عيبديلا هلسح نع روةسدلا هجو رفسا الو

 نمو « دوظحم لك نايئاو تاركتملاو ىصاعلا ىلا عافدتالا ىه ةهيرحلا

 هبقسىفو تارفلا ىتفض ىلع "هثبمملا رئاشملا ”هءاطلا اضع قش نم ةلح

 اهنمو( هيرصاتلا ) ىلا( تهئرقلا ) نيب تالصاوملا لابح تمطقنا ىتح

 رز اهتملا هذهنع ىثاثا عسر روشف_كاذ لكو ( ةوامسلا ) ىلإ

 رايدلا كللت ىف راستملا ثبع نودعسلا لآ ىأر ملف ( 191١ ناسدن

 ماوقالا كلت ىف ن٠ صلختال "هيماشلا ”ههج ىلا تريعو اهكالما كر

 . ةةيغاطلا

حالسال مدق دق هاو دادغب ىلا اب مظان يع عاش الو
 هيقرتو ه

 ىلع تحن ملم رورسلا نع اورهظاو نومودءسلا احرق راط هنوؤش-

 دقحلا دثا سانلا كتارا رودسصىف راثأ ام حرفلا اذه ببسف . دحإ

 ذنمو . ةهموكحال ًاديو ًانوع نونوكي نودءسلا نإب اومزجو « ميلع-
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 1١ [ هرراج امد قارملا عئافو عننا |

 ىحباك ىلا وا مهتادعا ىلا مهرظن مهلا نورظني اوذخا مويلا كاذ

 . موحاج

 ةيحللا ”هياف هل هبححو نودمس لال ةهيلاوم ريفضلا ةريشع تناكو

 اذاو نطيل ًارهظرومالا تبلا مل .امتابحب هيدفت نا دون تناك املا ىتح
 ةاورلاهتيئاام ىلع بيسلاو .هل ةوادع سانإا دهشا نمت ححبصا دق ريفضلاب

 ليز ( 191١ ىناثلا نوناك ) مرح رهشيف شاب نودعس ناك! هنا وه
 هيبلا ”هتتفلا براقع تيد هل ةهيلاوملا ءرئاشع عيج هعمو ( ةضورلا )

 هترداغوريفضلا تلصفنا لاحالو نيّهرفلا نيب فاللا عقوف ريغضلا ىلاو

 حلقي يلف ام راجي ىلا هايملا ةداعا ىلا اشإب نودعس لوا ىصق ناكم ىلا

 ”الوسر اهلا ثعبف .توبكشعلا تدب نم هوا ىه ًاراذعاةريشعلا ترهظاو

 ىلع ًايرج اهزفخا كبح نا : هل لاقو :هيلال ةرم ( كب سمان ) هنبا
 ريبكلا ريمالا ذخأي نا مهدنع رفخطاو ) « مهلاصاو بارعالا ننس

 هنم تكر ىذلا مرجلا بجومب اهلبا نع ًاضعب ”هيصاعلا ةريشملا نم

 ريفضلا ةريهع سيئر ( طيوستنبا ) ىفاوو دلولا بهذف . ( اهل ًابيدأت
 همثق رفخلا مان داراف م هلو طيوصض نإ أبعي رف . هيا ةلاسرب هفإبو
 هجولااذه ىلعو . صاصرلا قالطانم عم امي هدي دم نع نورضاحلا

 ةاريصاو هلاجر نم لجر لتق نا دعب نين> هب عجر اب كي سمان عجر

 . ةيريقض

 تاذعالصال لئاسولا لذس للا ىع ضب ذخا ءانسالا كلت ىفو

 اعوطرش نريدب نودعس اب بحرف تيركلا خبشو نودعس نيب نييلا
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 [ هدواج امو قارعلا عئاقو دان ] 114

 ةدجوااو ظيغااو لحذلانم بوملقلا ىفو ريفضلا هعموهرايد ىلا هجاردا

 ريفضلا ىلع هترصنا ديشرلا ناىلا ءادص غاب قع ردحا ىلع ىخ الام

 نه ًاددع هنم اهذخاو ًاهاس هلفاوتا اهضرمتب هيلع تدتعا اهنال امسال
 . عدم نودمل "هي اع ليكتتلا نم عتتما دق ناكو لبالا

 نودع رهظ نوكييدلاو ديت رلانإا مودَش طيونبا سدا املف
 بلط ايقال:اموهلابقتساو همام باهذلا ف عرسا اذهاو فقوملاجرحب رمش
 نا هيلا بلظ ما هلع افمق حفصلاو وفملإ د.شرلا نا نم طيوح نبا

 راسف ءةيلط ىاق « امو حلصلا ىرع دقعل نودع نيبو هن طسوتي

 لو هوعتقاو اشاي نودمس ىلا ريفضلا خوبش هعمو ناهس نبا لاحال

 م٠٠ رفخ ريفضلا عقدت نا طرسشبو ىتلاو اللا دمب الا لش ف حاصلا

 اذه ىطعاو هيلطام نودعس ىلا تعفدو تابقف . ًاداوج 7١ و ريعب

 :ناتياور انهو .ديشرلان ال :هيدهاسرف ١6 و ًاريعب 8٠١ زفخلا اذه نم

 ريفضلا تناك ىتلا ءرئاشع ىلع اهقرف ديشرلا نا نا ىه ىلوالا راياورلا

 . ريغضلل انهو هنا : اهيل 0 اها املا> تذخا دق

 هناف ديسشرلا نا اماو . هموق ىلا مهم ل اك عجر قافولا اذه دعبو

 ىلع .٠ مهرايد نع نءظ قافولا دعب نيمو مهم :ارهظ نيب ماقازا دعب نم

 نبا دمبا ىح حاصلا صهاوظ تح اهمءافا ىرجحم تاازال سئاسدلا نا

 نابحملا نم سلو . هتاذخ ىتح نودعس ىلع ريفضلا تماقف دشرلا

 ”هفقوملا تاجكاو ةهنايطا هذه لثمل ًادعتسم نكي هلال نودعس لذخم
 ةثالثو نودمسلا نم :هنالث ىلتقلا نع قريع نميو نيظرفلا ىف لتق نع
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 ا [ هرواج امو قارملا عئاقو ردات 0
 ةندلا ذهن م لوالا عبر ىف ”هعقولا هذه تناكو . ريفضلاخو.ش نم
 (7رقش) برق ةيئيسحلا ) همساعضومىف ( 1411 هنس راذآ ؟تح )
 .اشاي نودعس رصق ايف ىلا

 رييزلا نابعا نم ىميصملا دمع بنتك غلبملا اذه رومالا تغلب اماف
 هل لوطي ( ناسين رخاوا ) ىناثلا عيبرب رخآ خيرات نودعس ىلا ًاباتك
 ةريسشع ىلا مغنيل ريبزلا ءاحلا ىلا هيا نبا كب فو لسرب نا هيف
 ”موكحلا اهل تنذا ىتاا ريفضاا لفاوق نع قيرطلا عطقيو كلام ى
 لصو ىتح كب فوب بهذو نودعسلا هيلط باجاف .ريبزلا ىلا ىتات نا
 نارعب”هينامت ”هيداعملا ةريشعلا نم ذخاف ريبزلا ةدلب نم ليم ”هقاسم ىلا
 دلاخ رصق ىلا أل هلريفضلا همواقمل هب أدبام ماما هل لبقال نا ىأز انو
 ىميصعلا هذا ىذلا رييزلا ىحاوذ ىدحا ( ”هبيعشلا ) ىف نوعلا
 .هل ًاماقم

 اهرصاخل ( ىميصعلا لمع اوحيبقتسا نيرذلا )نيو رييذلا نم ًاماقتنا اههنيو اهللسيو ةريسشملا متري نا كب فسوبأ ىميصملا دمع بتك مث
 مهلا ىلع ىاثلا فاخو ًاعحاف ءالغ ”همعطالا تاغو ريبزلاو ةرصبلا نيب ليسلا تءطقلا ىتح ( رايا 1----) ىلوالا ىداجج « ىف كب تنسو
 . ءدابع ىلع جرفلاب هللا ن١ نا ىلا

 : مظفاو عنشا ةدوص ىلا تل[ لب دا اذه ىلا رومالا هنا لو
 كب ىميجم ”هنساا هذه نم ىحضالا ديعيف رودبلا حويش نم ةةعسل راز
 قافنالا ىلا عوجرلاو مالسلاب ًابح كلذ !ولعف مهلملو اشاب نودعس نبا
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 [ هرواج امو قارعلا عئاقو محررات ] 1

 دوهعلا مهدهاعو مهسفنا ىلع مهنءا روت" ذملا ىميجت ناو اسال « مالولاو

 لتقف هاب مه اوردغ اك موب ردغ كلذ دعب مل. مهفؤبال نا :هقرتولا

 رئاشعلا تعم امو . الفاف لئاط نام امهيسفت نانل 7١ ىدفو مهله هعيش

 تلإوتجامو تجاه اش نودعس نم سماب الا نكت ىلا ةهئايغا هذه

 تعءاخو لاجرلاو لاملا نه اهفلك امه نودءس نم مقتل نا ارسش ىلع

 قدم ًاضيا هذهو ريفضلا ىوس هل ”هيلاوملا راشملا نم قبب مو هتءاط

 عمد دب اوناكو ةوامسلا رئاشع ضعب ممو ريفضلا زنع ازغ هنال هل امح ىبع

 ادحا مركيناك امو ءرجاوزو ءاماوا ع خخ نيداق:٠ ديلاومدخلا ماقعمل

 دعبو ريغ ال ةرم ةئسلا ىف ًابايث مهوكي ناكهناف مهلاسؤر ريغ مهم

 اذه هيلع ريفضلا ركتاف ."هميننا| نم ةوامسلا رئاشعمرحنا ىونوراصتلا

 ةروك ذملاةريشعلا نيبو اشي نودعسنبب ةرثالا تمكحت مل نمو . لمعلا

 فطعي الو « تاق هيلع قرال اديرط 10 اديحو نودع حيصاو

 . فطاع هيلع

 ميديوامقلعيو رطاوخلا جعز ام هءاقمو اش نودعس ءاَش ناك امو

 ىلا اهوذشاوءةلاسر رئاشعلا ءاسؤر بتك/قفتمملا ءاحرا ىف بارطضالا

 اذهو . مهنامساب امير يدع ةديزا اهنليذ هقو ةادغبو ةرصبلا ىتيالو

 حالسصإ نودب خال اهددعيف قردشلا حابصم ةدي رج نع القت اقام ضعب

 : ةطولغملا انمتراع

 كفتنءاءاولىنع 0 لا ةلوحدادبتساب دئابلا رودلانا مولعملا نم
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 لذي [ ءرواج اموقارعلا عئاقو عيدان ]

 تز-مج ”هموكملا ىدل ققحت املو .تهقرفتسم ةيعرلا مومح ةايح تناك

 تحارتسساف نيس ةدم اوّعو "هيماشلا هج ىلا مهتجرخاف ًايفاك ًادنج
 . ىلاهالا لبق نم ىطعت ةهيريمالا تناكو ”هينمالا تبسكو ىللاهالا

 نه نودعس ربع ضرغلا ىلها :هطساو.ف ء نينع ن

 » اهاب ىرو قطصم "هالو نامزىف كلذو فارغلا ةريزج ىلا ”ةيماشلا

 ببني عتتمي ىذلاوءهدادجاو هناا "هخيشم ءايحال مهاع دوهعلا ذخاو

 ةرطثلاءاضق ىلع ممم نكمألو مولع هطلسلاتراصف همد كفسيو هلام
 لاومالا عقد ىلا ىلاهالا راها ىتح . اهقياضو دخلا نم اطهر لقو
 «قرحاوبهنو قوسلا ءاضق ىلع ميمو لمكرا مث ,لتقلا نم مهصالخ

 انغإب دمع قيرفلا عم دنملا تقاس :هموكحلا ىدل هتلماعم تققحت امو

 وفمااةطساوب داعم تيوكلا ىلا رفف ,«رئاشعو ءا وللا ثاغتسا نا.دعب

 رئاشعلا ىلع طلست مثءةريخذلا نم نكمتام اهيف عضووتهمئاملا ةهعلق ديشو
 ةموك ل اوهلاعفاترمتسا اذكهؤ«هلئّةيهقفاونمل ىذلاو مهءاسؤ رب اجي ذخاو
 امان صلخم قباسلا ىلاولا نهزىلا . هيف اهعامطال هيقاعت ملو اهارت تناك

 رمتساو عجر هتفيظو نم لصشا او ءةةمئاملا علَش ماو دنحلا هيلع قاف

 نا ثيل اذ لدملاب انيلع ”ىرادلا فاطاتو روتسدلا 321 ىد> ؛هروج ىلع

 .سفنالا ل تقو ءامدلا كفس نم هنم ىرجام ىرجواضيا ىلوالا هتناطداع
 ءاطعاوءًاريخا زكرملا ةموكح راصتنا نمرئاشعلا هتدهاشالل ًارظنو

 نودعس طلست نه نيرذاعو نيسوبأم اوراص هدلوو نودعس ىلا ةوقلا

 يذلا عينشلا لءفلاو سوفنلا لتق ن٠ هشاسلا هتالماعت موملعإ ءهدلوو
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 [ هدواج امو قارملا عئاقو عبدان ] ااه

 دنعو«دنجلاو رودبلارئاشع نيب ةهفيفخ "هشوانم تمقوف ىمجت نم ردص
 سوفت ةلج ثفلت ىتح ءآوللا سفاب ةهمداصم ثراص ءآ ولاا ىلا هلوخد
 اوحلصي لف اضم, مهضعب نولتعي سانلاكراوءتيهتاو تويبةلح تقرتحاو
 ”هسياف كلذ ناك دقو ةهءئاملا علق نم نودعس اوجرخا الو مهني تاذ

 ”هيلاعلاتاماقملا ىلا تافارغلت اوبحسدقو« "هم وكلا نم رودبلا هيلطتلم
 ركاسملانمابف ةزرفم عضوو :هعئاملا نه هجارخا نيبلاط لاهلا نيح راش
 .٠ باوجلا نيرظتنم ةهينمالاو اهبف قرطلا حالصال َةرفظملا

 رودبلا رئاشع دحت" ماظنلا ىلع باجمالا ءارجإب ىمالا ردصتمل اذاف

 هتيعم ىف كفتتملا ءاول لئابق لصتنو حابصلا كرايم خيشلاو ريفضلا عم
 : ,اهتارجاب يما ردص الو ”هجيتتلا تاصحام ن آلا ىلاو

 هرئاشع اماو حابصلا كرابم خبشلا عم مهقافتا مث دقف ريفضلا ابا
 لاهلااذه ىب اذا ةركاذملاو ةرباخلا ىفف كفتنلا ءاول لئابقو رودبلا

 حالصاو داسفلا رباد عطقل "هعئاملا علقو نودمس ءالجاب يما ردصي و

 ىفءادلا اذه ىرسسي :همئاملا "هعاقىف هموكحلا نم ةزرفم عضوو لاخلا

 نقحو قارمإا لاوحا حالصاىلا *هموكحلا راظنا تفلنق قارعلا مومح

 ىلا نيدودأم نيعتو هدالواو نودعس دب نه مهصيلختو نيملسملا ءامد

 ىلا نوعسيف ةلملاو ةلودلا قوقح نيظفام ضرفلا ند نيلاخ هآ والا
 احرص ةرمسمبلا هسبالو نوكت نا لق دسافملا هذه حالصا

 ها .بناجالل
 هضهانم ىلع رئاثملا تفلاحت اهرما رادصا يف ةموكحلات شيرت املو
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 حا [ ءرواجامو قارعلا عئاقو عردات ]

 ءاسؤر نه نانثا اهذخا ءانلاىف لتق ةريغص ”هءاق تطيضو نودعس

 هّنِب لهاىلا ماعطلا لاسرا ةهموكحلا نم نودعس ردلفيح باطق قفثالا

 رئاثعلا تملع املف « ركاسعلاابه» تاسراو تاعفنرخاوبلا هطساوب
 لئملابدنملا !ماباقف اق نم ىلعو بكارملا ىلع صاصرلا ترطما كلذب

 . ةعاس 1؟ نم وكلا نيرئاجلا نم قدانبلا قالطا مادو ًاباياو ًاباهذ
 دش هنرصاح 2. وللا ىف نودع_-س دوجو رئااشعلا تققحت نا دعبو

 ماد راسصح دعب جرخف رايدلا كل نم جورخلا ىلع ههارك ال راصحلا

 كلتيفهتأوان ىلا رئاشعلا اما . راصحلا ىهتا هجورخمو نيتليلو نيموب
 .٠ ةركاسملاو مظعوبلاو تانيسأاو ىزغلاو رودنلا تناكف ”هيقاولا

 هبتلزأ ىتلا اياللاءذه لكنا تيثلوةناهالا ءذهنودعس نيهانا دعب
 قيقا ليس ىف همدلذإ ولو اهدراطين'هس فت ىلع ىلا ريفضلا بدسن تناك

 ديسلامملا هد ص مودقب كانه عمسق ريبزلا ىتا ىتح اهءارولاز اف. هتيم
 هتيجاوم بحاف ”هنادسالا نم ًادباع "هئيدملا ىلا ةرصبلا ثوعيهاشاب بلاط
 هباجاف هترايز نود لوح عئام كانه ناك اذاهنم فرعيل ةلاسر هيلا تك
 . ةرصبلا هلوخد نم عئامال نا ثوعبملا

 ةهيالو ىلاو لسع الاحو . فيض هب لز ةرصيلا لصو الو بهذف
 قيقحتلا ةهنمطل قربلا ناسلب أبنا ةهئيدملا اشاي نودمس لوخدب ةرستبلا
 هلاسراو هيلع ضرقلاب باوجلا دروف روكذملا خبشلا ةافاوم ءارجالاو
 (ةمردنا+طانادنموق ىا )إ "هقردبملا مآ هيلا لسراف . ًاروفذدادغب ىلا

 ًاعرس-» بلطلا ىلف « ”هيالولا ىلاو هجاوب نا هيلابلطو ةلولبقلا
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 [هدواح 0 5

 تالحم نم ةلحم ) راشعلا ىف ىلإولا نا هلل يق ”هموكحلا راد لصو املف

 روك ذم اىحلالصو املو , ةلجعلابكرذ (برعلا طش ىلع" هعقاو ةرصبلا

 الا ( ىدوعسم ) ةرخآب أطت همادفا تداك امو بكرملاىف هنا هل لق

 لزاو زوك ١ا/ ىف اهلصوف دادغب ىلا لقني هناو رفخلاب طاح هناب رعشو

 م ىف مْ هتف ىلع ًامدخ لت لءجو ةةموكحلا هل اهتنيع هب ”ةصاخ رادوف

 با م١٠ لسا ىفو . ةل-جد ىلع :همقاولا ةةييقدملا "هملق ىلا لَن نأ

 نيصت معا للاو كاتههتكاملل لمموملا قيرط نع ءابهثلا بلح ىلا رفاس

 . رومالا

 امل دمت اميز ةحارلاو نوكسلاىلا تدلخا دقف قفتنملا بارعا ام'

 . دالبلا عفنو دابعلا ريخ هبام الا عيملا هللا قفو انضغ ريثيام

03 
 ًائيسش نوكتال داكتف تايفولا اما ةضيهلاب تاباصإ عضإ ةنيدملا ىف

 ؟هنم اهيف تايفولاو ةرمهللا ىف كتفي ضرملا اذه نا الا . ًاروكذم

 ٠ ناكسلا ةليلق ةئيدملا نا عم مويا ىف م٠ ىلا

 - قمه

 'ىرقو بآ 51 تبسلا راهن كب لاجدما ديدجلا اهيلاو دادغب ىلامدق

 ءابآ م٠ ءةمبرالا راجت نامرفلا

 2 | ىف تء.ط « دادغب ه
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 ه«»
 كرست لن

 موسم داتا لمتس نا ننزل "دست

 امج 1سستالس ل كرست

 امج اختمأا انلسحتس لوس !'[سو

 تصورات لم مماتسمس مهن |[

 عحاباستطوت ص لم ةمص نكس لمص ةزوصأ ماس

 قى زيضترمس لم | كيسصما وعم كنسصرجم

 لمس ضب" لن ركام ملعلا هالتك داس

 هتعمل أ لقسم الم >

 طجعمسعتمسم م ايمان فق ل1 لطنط

 ناد مودات

 تاسست لن تسلم نتن ل[ مةكيربصاتصت

 نالعا --

 6 عيبطو طخ بتك)
 ملإ ددع ناديملا قوس ىف ىتكلا ىدنفا اس دو#م ازريملا دنع

 يابت هس ”هيورقو ةهيسرافو :هيكرتو هلع عيبطو طخ تك“

 . هس ناب
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 خصم ان تمتسم , منمصخت وسم نأ تستمد

 1 نص متع ]6 صمتسي

2 3 
 عمم له لتخمتمم لس [دخووس (؟يحسج لع 1[ جمرصغسااع

 تي
 مما نس تأ ةلم »ب كمعتنْسم- اطلس نع .

 ةلدطنلا
 ططصصفمسما مصانع طوعا هاعمص اتامر تنل ١ ت(ن

 اانا

 امج رسوج لم اهصعنم نهطع ل

 كل 1 31

 اجمع لس صنع ظحولتلل. 1 مانكضحع طمصسع

 "تنحصر :150)

 [11 5ءهمامصامسع 91

 دل 00 941 لالا( عمك 70 0ع اا كانا6



 ) نيماضملا نيوانع (

 ةهئيدحلا نادابعوا موبلا

 ميرو نادابع ىنعم

 51 امهملها رك ذو يربو نادابع عقوم

 للم راوجيف ةريثك ىرق دوجوو نادابع لها يهذم

 نادابع ءاملع
 قوبغلاو حويدلا باتك

 ىصقالا مكاقلا ريد

 حارلا حادتءاىف حارلا حاتفم تانك

 ايماسيف مولا ىري اذام

 رعلاو قرشملا ىتال ةدافا

 متالا تاقبط باتك عبط دقن
 "نيد ما ةةيرق ىلا له

 (م) ةةيداعلا دادغبإ ”هغلىف "همام ةرظن

 امييحاوثو لحلو البرك ىلا ةرقس
 اناللاا/عقكا 17 0 لاا كناعملل



 ( نيماضملا نيوانع )

 ”هثيدحلا نادايعوا ميوبلا

 ميرو نادابع ىنعم

 امملها رك ذو جربو نادايع مقوم

 نادابع راوجيف ةريثك ىرق دوجوو نادابع لها بهذم

 نادايع ءاملع

 قورثلاو حويصلا باتك

 ىصتالا مثاقل! ريد

 حارلا حادتءاىف حارلا حاتفم باتك

 اماسي مولا ىري اذاه

 ملعلاو قرمشملا ىتالل ةدافا

 مالا تاقبط باتك عبط دقن

 ”هنيدم ما ةهيرق ىلا له

 ( هم ) ةماعلا دادشب ”هفليف ةهماع ةرظن

 امييحاوتو ةلطاو البرك ىلا ةرفس
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 ما 3و

 وم

 نم

 ١و1 ةنس لوا نيرشلا 189 ةئس لاوشنع عيبارلا ءزجلا

 ةثيدحلا نادابع وا ميربلا

 (ديمد)
 امهمسا ناريبش نانطوم « ءاحرفلا ةرصيلا نم ةهيقرسثاا ةبحلا ىف

 نادا.ع: اهو ةعمسلا ىئديعب دهعلا قباس ىف اًدناك نيتئدق نيتنيدم اما

 ةئس ه٠. لق امناكو . ( دادشك) نابقو ( عفرلاو ةينائلاب دادش نازو )

 داو_لا رخاوا نء نيتدودعمو « ةرصبلا دودح ىصقا ىف نيتاخاد

 ناوا «ناريإ ةلود كلم ىف مويلا اهو . قارعلا بئاَذ نموا ؛ ًابونج

 ريما « لعزخ خيشلا ىضارا نم مويلا اه : لقف ققدتلا ديم تنع

 . هتراما ةدعاق ىه ةرمحملاو « ةرممن
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 ”هئيدلا نادابعوا ميوبلا 1 انف

 انملق داوج ىرت لب « امم نابقو نادابع نع انه انمالك سباو
 خعيداتا' ىف اسما نم ريشا امنوكل « ىلوالا نع ثحبلا ناد. ىف

 نادايءانيمس دقو . ةجاحلا تقو ىلا اهنا نع مالكلا تلو . عقوملاو

 ,سيل نال ءاظفالا اذه لثم ايلع قاط: نا انل قحبال ناك ناو ةنيدم

 اسعابتا كلذك اهانوعد اهماو « مسالا اذهب ىمسي نا هيف قدسإام كانه
 ىلا ةدوعلاب ةذخأ نآلا انالو « ةداعلا ىلع ًايرجو « ميدقلا ظفال

 امتروش رئاطإ تاوئس عض دوب عمست فوسو « اهنارمعو اهنع قباس

 ةرصبلا ةروش ردب امترهش سمش فاكت ىت> اهتراع ليكت نا دعب

 راكاهدصو ايمؤي فوسو . قارعلا رايد عج ةرهشو لب « دادنبو

 ةلياطا ندملا نم حبصت ىتح « ةلئاطلا ةورثلا بااو مهمتارسو سانلا

 اهندمولب مترفالا رايد ندم الا كلذ دعب اب ضراعت نا كنكميال ىتلا

 . ناكسلا ةريثكللا ةمساولا اهرضاوحو « رابكلا
 ءابثاا اذه ىدص نعو بيرغلا لوافت!ا اذه بيس نع ىتتلاس ناو

 ءاسوأاو - !'نجتن اة اممساو لاملا سار ةريسك ةيزيلكلا 03 هكرشنا : : لوقا

 فورعلا طفلا وهو ) , ىرجملا تيزلا جا ارخ_ةساب من نا (*مرب

 اذ_ه ايف عي ىتلا,ىضارالا تمض دقو ( لورتياا مساب جيرفالا دنع

 مويلا ضرالا مماو « ةئس نيعبس ةدمل ةدئاعلاو ةدئافلا ليزجلا لئاسلا

 م ( ريشدرا نمروماد وا ضربا د 22 ١) . ١ مدقلا اهمساو لمادا

 اينو . هماثلاو ناتسزوخ قالب ةروبشم هنيدم توقاي اهنع لاق( ) ١

 ندم نيب نم نمسا ٠ ًاراصتخاو اهلامكب "هظفالا "هم نع مرنم الكلمار
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 ندي [ هئيدحلا نادارعوا مب
 ناديمو , ناماس ددسم : اهضعب ءام-ا كاهو ىر و ندم ةدع لمشت

 ردو ( تارفلا ىلع ىتاا ال سراف ىف ىتا ) ةيرصا_#او ء طسقنلا

 .٠ اهريغو هاي زا رادو « نيريش

 زرط ىلع :هئيداا هذه ريمعتب ةروكاذملا ةكربشلا مويلا تدج دقو

 ندنإ ه اهو.و اوذدخا نيينطولاو زلكالا نم نيريثك نإ ىت> , ندنل

 ثالث ىف .ةذب املا ىتح ء ةعرس ىأ تا ىف عرس ىو « ةريغصلا

 0 “ وازؤه ىنالا 4 رايدلا هذه لها هيا الام تاوذس

3 1 52 
 اريصو دعو امالثذو 0 هنود الا نوكييال هنأ نع ااضأ اذه

 . نامزلا ىنع.

 نطوألا 5 م 1 10 طيطت نا :هثيدحلا ةنيدملا هذه ىف بيرغااو

 لمع 1 ىف طخ امنا لع :هزيدملا عقاوعملا راظالا دعبوا هنيع

 ةرعش ردق م-مرلا ن رع نودني الو ء نوسدتمملاو (؟) ةزارلا هيجوع

 تائيممو ةعونصم داومو تاودانم مهدالب نم مهتايامعيمجو . ةدذ وا
 اروكذم ءانع ةزارلا ىناعي الف « مسرلا ىف ردتملا ردقلا ىلع مهدري

 . هيلاق ىف غرفملا عاجرا ىف ”هقشع فاكتت ال كلا 5 هيحيو هلازا ىف

 اهلا ىلصآ رحبلا يكارمو « برعلا طش ىلع :هعقاو نادابعو
 « ةروكذملا ةةكربشلا ىلها زيلكنالا ءانب ىذلا ديدطا اهانرمىف فّسو

 ندمزااهرقي عمت كلذ سياو جرعالا ىلا زوملا ىلا لخنلا عمم ناتسزوخ
 سيئر ةزار ىلع عمو زارلا ( ؟ ) همالك ها .ارعشلا اهركذ دقو ناتسزوخ

 ةزايرلا هتفرحو نيئانبلا
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 [ ميرو نادابع ىمم ؟ ] 14

 ةرخ لوال هيف فقوو « وت رهش نم مون رخآ ىف هلانغا تمت دقو

 ءالؤلل ةهلسلا هذه نم زومت وو ىف «ايلوطانا و بكرم

 اهمسال هيواخ ”هءااغ ضرا قئاقد سم# نادابع ىبسغ نع دعو

 نوكت داكن ىهو , ( لوالا ناكاب ماوعلا اهظفليو . ةرغصم ) مير

 عمتجيف اسوي اهلا مضت نا نم دبالو . اهنم اميرقل نادابمب ةلصتم

 ٠ قارعلا ندم ريكا نم ةرييك ةدلب نيتئيدملا نم

 ( ميرو نادابع ىنمم 06 (

 ةعيطقنادابع تناك : ىرذالملا لاق : همدءمىف ىولا نوتاي لاق

 كالملا دبع نم ةهعيطق ء هضر نافع نب نامع ىلوم « نابا نب نارم#

 نيدع ىس نم نارمح ناكو . دايز نم : لاعب امث امغعيو ءناورم ن

 قعدات دعو انو جاجحلاناقف . طساق نب رّعلا نم هنا ىعدي «ارملا

 هنا للي ملو ء برعلا ىلا ىمتلا نا « نارمح لّوّعبام : ليلا نيس

 < ًاردام جاجحلا دنع نم دابع جرخف هقلع نريضال : نامل ىلو»

 ىلا بسنت قرتشلا سي>و رهثلا ىبسغ هل بهوف . هلوق نارح ربخاف

 ن دابع نادابعب طبار نم لوا : ىلكلا نبا لاقو . نيدلا ن داع

 ش ماع نيسحلا

 نيمطةنءاوناك نيذلا دامعلا ىلا هيسن نادانع تءمس لب : امهريغ ناقو

 هسحوتفم نادابع نيع نال  ةالوا : ح.# ريغ اذهو : انف . اف

 ام « دايع ننزل وارتحل نوتلاؤ فلالا نال ايان. هموم



 188 0[ اميلها ركذو ميربو نادابع مقوم ]

 ىلع ةهيزاج مه ةساخ اهغا ضو ةرصبلا لها دنع ”هيدقلا هال لذق نم

 صاخ بيرغلا ىبسستلا قاحلالا اذه نا الا . اذه انموي ىلا مهئتسلا

 نارجرهمو نادرعسو نافسوب مويلا ىلا نولوشب مهعمسف. ريغال مالعالاب
 لاق . كلذ ريغ نولوّش الو« رجيهمو ديمو فسوب ىلا ةيستلايف
 ءاريحاونو ةريصبلا ىف ةلمعتسم :هغا وهف نونلاو فلالا قاطااما :توقاي

 ًافلاءرخآ ىف نوديز, هفص وا لجرولا هوبسنوا ًاعضوم اومس ادا مهنا

 « نادايز : هبا نب دايز ىل' ةبو_ذم مه دنع ةهيرق ىف مهلوقك ًانونو

 :ةدرب ىبا نب لالب ىلا ىرخاو « ناسيالا دبع : هللا دبع ىلا ىرخاو

 « عاطقنالاو ةداعلل نوميقم موق هيف عضوملا اذهو : لاق . نالالب

 . عا هللاو . كلذب عضوملا ىمس رغث هجوف ادق اوناكو
 نم دهعلا قباس ىف اهيف ناك ام ةرثكل كلذك تيمسف ميربلا اماو

 رودم نوالا رفصا ةياغلل نسح رغلا نم برض وهو ءةرغصم ) ميربلا

 ءاحصق نم نوددقالا هيمسإ ناك ىذلا وهو . ةواللا بذع لكشلا

 نيرحبلا ف :هيرق ىهو .ناكسالاو حتتفلاب نرب ىلا ةيسن ىنربلا : برعلا
 :اولاق ىنربلا اورغصاملف ( ىركيلا مجع٠نع ) . ىنربلا رّهلا اهياابسن
 0 نونا اوباقو ةرهشللو فيفذتلل ”هبسنلا ءاي اوفذح 5

 . ظافلالا نع ريثكىف اهولنق

 ( اءهلها ركذو مدو نادايع مقوم 3

 اف .٠ حاملا رحبلا برق ةرصبلا تحن [ اهسقوم ] : توفاي لاق

 ىزرحلا ى<تار ةبوقإ منع نيتقرف تقرفنا رحبلا تنازاق'اذا ةلجد



 [ امهلها ركذو ميرو نادابع عقوم 1 نها

 اماف « ىعلا ىهو برعلا رب وحن نيرحبلا هيحان ىلا اهيف بكري :هقرفق
 « لكشلا ”هئلثم ىهف « سراق ةهباتجو قاريس ىلا اهأ بكريف ىرسلا
 رع تاطابرو دهاشم اهيف ء نيربنلا نيب ىتلا ةريزجلا هذهىف نادابعو

 فقو مهيلعنومطةزمموق هبفءحام هؤامو . هيف ريخال خبس 'ىدر عضوم
 قعلدهشم هيقو ءروذنلا نم مهداوم رثكاو ءهضءبنوطميءةريزحلا كلتىف

 هتوديصي ىذلا كمسلا مهلكا رثكأو « كلذ ريغو هضر بلاط ىبا نب

 اهلئاضفىف ىوريو « ةرايزلل مسأوملا ىف نورواجملا مهدصقيو رحبلا ن٠
 ةمالك ا ء ارتب ريغ ثيداحا

 نم ([ مويلا ] نادابع' سياو : فراعملا ةرئاد بحاص لاق دقو

 بصم نم سراف جباخىلا نآالا ىرجت برعلا طش هايم ناف . قاب را

 .ءا (اذك) هايملا اهناكا دقف اوفصو ام ىلع ةريزج كلاته سياو :دحاو

 وا مدسقتي الو كانه رزجب رحبلا نال ةرئادلا بحاص مهو دقو : انلق
 ترس لاف تفدنو هاملا كلت تضاف امئاو ايش لكأبمل مث نمو دع

 ىرسسبلا ودع ىلع برعلا طش ىلع مويلا :همقأو نادابعو . اهضرا

 تاعقنتسم اهلوحو ريكمهم اره اسال رهنا ةدع قرششلا نه اهب طبحبو

 بارق رحبلانع مويلا دعم“ ىهو . فيصلا ماا ىف اههايم فشنت ةريثك
 ىلا ةريزحلا بقل اهلع قدصي اسيملاب طاح اموكلو . ًارتمواك ٠

 .ناآلا

 انفو . لد رثكآوا قئاقد سح ءاهز نادابع نع دعبل مدو

 دبع ديعلا قباسيف هانب نصح راثآ اهنا لاَغإ :همدق ةهذبا راثآ نآلا
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 ؟ا/ [  نادابع ءارو ةريثك ىرق دوجو ه]

 ميربلاب مويلا فورعملا عضوملا ىف نكس بيصغ همسا ديشرلا نورهل
 .رصقلا كلذ رمعت

 ىلع اهؤاوهو ًادج ”هبمخ ميربلا ضرا عم مويلا نادابع ضراو
 ام ةلابو نيعضوملا نيذه ىف سبلو . تارف بذع هاملاو . ماريامندحا

 . اهراوجو ةرصبلا ضرا ىف
37 
 ( نادابع لها هذم 4)

 :(طخ باتك وهو) دجلا ناونعفىردبحلا حيصت مهاربا ديسلا لاق

 مامالا بهذم ىلع ميدقلا ىف ةرمملا ىحاوت عم مهلك نادابعلها ناك د

 ىحاونونادابع لها عيمح عيشت مث , ايحاونو ةرصبلاك هضر ىففاشلا
 <ةيعاطاو ةةئسلا لها نم دحا مهم قب امو « مهلك مدقلايف ةرمحملا

 ما«. بمك ةريشع نه قرودلا نم دارفالا ضعب ىوس

 ( نادابع راوجىف ةريثك ىرق دوجو 0 )
 هحرش ىف دحلا لاق « هيرق نادابع "رو سيل ه : ًااس لاعب ناك

 : نادابع ”هماكل

 . م1 . ءسراف رحبىف نيتكاس ةلجد امش اهم طاحا ةريزج نادارع»

 قرشلا "ةهج نم اه فوطيو . ةديدع ىرق نادابع هآ روف مويلا اماو
 ىسراقلا رجلا ىلا ىهنذي نا ىلا ةرمحجلا نيبو اهني زجاحلا ريشمم روع

 ”هينرغلا روك ذلا رهنلا ”ههج ىلع ”همقاو هذه ناداهت . سراف جيلخ وا

 سارل لباقلا شمع ج1 يىطاشد « نابق ىرت ”هيقريشلا هتيبج ىلعو



 [نادابع ءاملع 4] لا

 .ةدوهثااةرمحلا ريغىهو :رمحلا ىمسي لامشلا ههج نع نادابع ةريزج

 هانمسالا اذهع نآآلا

 ةريزج بناجف لخديام» : روكذملا ىردتحلا مهاربا ديسلا لاق

 .ةيلعلاةلودلا كالما نم ( ىه ىلا ىرقلا نم ) "هسرفلا ةةهجلا نهب نادارع

 خيدشلا رهتو « ( لادلا ديدعتيب ) ء ةدطاو « "هيدي رطا ما ) : يدق

 هذه)ةريويلاو « مملاوع طيطشلاو « ةلحلا ةريزجو « صاعلا شوخو

 2 ىهو ( را_صت

 بئاج ىلعام اماو . بصق تدم اهنال هيصق تيهسو « نادابع ةريزج

توكو 0 جايحلا رهن 0: هيقرششلا ةههلا نع نادابع ةريزج
 ديدشتب)' هنش 

 ةييصقو « ىحوجدلاو ( تارغصم ظفات ثالثلا

 .هذهن( ةرغصم ) خنيوصلاو « بويهع ربو « نيدادحلا رهو ( نونلا

 ركذل ضرعتن ال اذهاو ] اهبف .رسرغ ال ىرقلا قبو ةدو_هعم اهلك

 هاع يع اهئامسا

 .ناديعسو « ( هس رفصم ) ةسيمخت : جيعدلا رهن ءازاباماو

 .« دئيردلاو « ىرومعملاو ةروخاثلاو افسوب رسو« ( ةرغص» 2(

 ( ةانثم ١) نييخلاو

 ( اهئاملع <)

 مهم ًاضني ركذ «تاملعو نيثدحمو دابعو داهز ةدع اهنم. جرخ

 مساق نبا : نامذالا هذه رخاواىف ممم نيتشا نمو . همدح٠م ىف تواي

 هيشاح هلو « ىمتيهلا ىكملا ريع نبا ةهفحت ىثح ىذلا وهو ىدايعلا
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 لأ [ قوبغلاو حوبصلا باتك]

 ةهيافلا حرششو « تاذيبلا تاي الا : همسا لوسالا ىف عماوجلا عمج ىلع

 حرش ىل-ع ىرع_هملا ىناقللا "ةيسئاح ىلع هتيشاحو , "هيعفاشلا هقف ىف

 حرش ىل-ع نيدلا ما_صع "هيئاح ىلع ةتيشاحو , ىئازاتفتال فيرصتلا

 , بتاكلا نم كلذ ريغو ىتاجال ةهيفاكلا

 ليصافتلا عم ةديدسلا نادابع "هيا ركذت مداقلا ددعلا ىفو

 . اع ةةقلعتملا

 -_ ]سس
 م قوبغلاو حوبصلا باتك اطعم

 نام نب ىلع نب ن-س> نب دم نيدلا سءش فيلات نم هلل

 هل ىقوتاا ١ تيءكححلا ةيا> بحاص ىئا_شلا ىرهاقلا ىجاولا

 .ما1660 -ح هممو

 كسا طل راس زو هلم نم ةحفص لك ىفو ٠66 همئاوق ددع

 2 1 ١١ ضرع ق اريد ١١ هلوط . حضاو

 دادؤبىف ىريحمس ىدتلا نوطنا بيدالا رافسا نه باتكلا اذه

 نءذخ وي هلا الا . هز: ىف الو ءردسص ىف ال هيف ركذي فاؤأاا مساو

 رفعج نإ نسح نب باهولا دبع كردا رفسلا بتاك نا #١4 ةحفصلا

 هارإ بتك ةنازخ ىف ةخان هنمو ىجاوتلل اذا هلعاق . هرشاعو بجاحلا

 . مخوح اهددع ةيكلملا

 اهولا كلما 1١ مت م : ةخسنلا رخ [ىف ءاح.دق
0 61 3 0 



 [ قوبغلاو حوبملا باتك ] 0-2

 دحاو ةئس روهش ند والا عمد ريش سداس ك كدابملا ةعللا و

 ىلاريقفلا دب ىلع . نيم هماتخ هللا نسحا . فلاو نيعبراو ( اذك )

 هل ىلاعت هللا رفغ ىنالا فيطع نب ىءوم نب ناضءر ىتغملا هير وفع

 ما 1٠١41« ةنس نيملاعلا بر لل داو نيمآ نيملسملا عبو هيدلاولو

 : ةمدقملا لالهتسا اذهو . ءاوخغ ىلع لدي باتكلا ناونعو

 « لكولا منو ىبس> وهو ميحرلا نجرلا هللا مسي

 «ناهربلاحاضياو « ناشلا حالصا نم بهوام ىلع هللا دمح دمباما

 ندي ىلع مالسلاو ةالصااو « نايبلاب نانا حامسو ء ناسالا حاصفاو

 ةحامسلاو ءنايبتلاو ةحاصفلا ىوذ هباحاو هلآ و , ناندع دلو ديس دمع

 دق « ءامدقلاو نيثدحملا نم ْءآ رع_ثلا -هقئاط بيأر ىنآف , ناسحالاو

 اونيبو « هوحرشو هلضفو هئساحم اوركذو « هوحدمو حوبصلا اوفصو

 حدملا ىف اولمساو . اولوطو حدملا ىف اورضقت « ءوديشواو همام

 : تاقبط ثالث ىلع باتكلا اذه تير دقو .... « اولبجاو حرشلاو

 مهقالخاو حوبصلاىف ميبهاذمو كول! اهي رك ذن : ىلوالا :هقيطلاف

 مهءايماو مه.صاوخو كولملا ءارزو اهيف ركذن : ةيناثلا ةقبطلاو

 . . مط اش نمو

 . مهماوعو سانلا هقوس اهيف ركذن : ةثلاثاا ةقبطلاو

 فالتخاو اهلاوحاو امه ىلع هب لدتسي ام ”هقبط لك ىف ركذنو

 عبط مث .2 اهتايترتو اهبكرتو « اهعئابط نيايتو اهتاووُمو « اهئاوها
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 5 [قربلاب حوبصلا باتك]

 8 7 ري عوبصلا مهن راتخانمو ءارعشلا هنثاق امب كلذ
1 5 

 لوا 2*5 يب كذ نع *ىرتجتو « راجنالاو كربلا طوطشو

 خلا 1 ,ىإ ,ليكولا متو هلا انيسحو « ليوطتلاو راثكالا

 0 ا 5 ىع» نمل ةدافالا ”هياف ىف باتكلاو

 ا يب يردلا نم نيرضحتملا دئاوع ىلع عالطاللو < نييسابعلا
 حاس : 5 معلا مظنو ثيدحلا نم مهسلاجم ىف رودي ناك امو

 58 9 ,ي لالفا ةدع حالصالاضيا عقني باتكلأ اذهو . مالكلا

 0ك ف نا خانلا نموا عيباطلا نم تمقو ءآاوض# ىناغالا

 اور اب مركذ ةرخلا ىرفاس نم هيا ف ىنايسالا محرك

 2 رلإ عئاملا ءذه ادعام باتكلا ىفو « بيرغلا فيلأتلا اذه
 ْ "7 0 هفرعم نادلمااو ”هنكمالاو عسضاوملا ضعب ”هق رعع

 الا بامااهيلا تبذل ابمقوم نسحب تربتشا ىتلا
 . ةديدع امايا برعشلاو لكالل اه

 لوقاام ىلع ًادهاش كل ركذا اذ انا اهو
 |]|همساتارفلا ىلع نطومب هّرط ىف رع بلح

 اوي رطال ًاظف- اثايءت>دم دهع ىف تذنب دق ”هعاقىف

 ابا كاثهو . ,هرارشا نماعالا ًاضغنو مهذاذشو

 آهيف ةريك "يرق ًاضاس تناك « مئاقلا» نا ىلعلدت



 [ ىصقالا مئاقلا ريد ] ليغ

 ملاع ىلا ه-جرخيو نظلا اذه ديؤيام سس ص ىفانيأر دقو ردصلا ىف
 : فاؤملا لاق . :ةهحصلاو ”ةهقيقحملا

 « ىمقالا مئاقلا رد ىف لصف٠

 « ىصقالا مئاقلا ريد » : ىناهبصالا نيسحلا نب ىلع جرفلا وبالاق

 : ان1|تلق ) بقسم ىصقالا مئاقلاو . ”هقرلا قيرطب تارفلا *ىطاش ىلع
 ضراو مورلا ضرا نيب ناك ( ةلئام بقرملا اذه راث' ىرت مويلا ىلاو

 نب دتساف هتفالخ ىف ديسشرلا هب سمو « لياج ريد هدنعو . سراف

 ةءوامهلوح ىتلا جورملا تناكو « ًاعيبر تقولا ناكو « هباطتساو عضوملا

 ماقاو هب لزت_ف , راهزالاو ني_حايرلا فاتصاو «راونالاو قئاقتلاب

 . مايا ةهثالث
 1 ٍفوطاو هازال ريدلا تلخدق : ىعازألا دمم نا مئاه لاق

 ًادقو ًاهجو اهنم نحا را مل« اهايدن دهن نيح'هيلاربد ةيراج تيأرف

 ان ”ىفت ء ابل ًايلح حوسملا كلت هللاو ناكو « ةالادتعاو ”هحالمو

 امهجوىلع برشا تابقاف « بارشب اعرسسم ىئءاج نمي توعدف . رينتو
 : تايبالا هذه ايف تلقو « اهنساحم نه عتمتساو

 ىودحا نداش لازغ .٠ ىصقالا ملاقلا ربدب

 قلا ام ىرديبالو .0 ىم-ج هل ىح ىرب

 (اذك)ىن-خمال للوالو . ةييح للح قخاو

 178:6 ىف ىئاقالا بحاص اهل« ىور دقو . ”هياكلا رخآ ىلا

 ىدهج هيج مكاو : ريخالا تيبلا ردص ىفو
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 35-0 2 جارثا حادما ىف حارلا حاتفم باتك]

يلا رقلا اذع ىفام لاثثا اذه نء ىر تناو
 ”هيخمرا راثلا دب اوفلا نم ل

 . اهريغىملا ةيقالخالاو ”هيملعلاو ”هفقارغجلاو

 حاتقمهمسا 193 ةةحفصلا نم ىدتي رذا باتك دلجلا اذه ىنو

 فاؤمل هاو ( حاورالا حاتم عورإو) . حارلا حادا ىف « حارلا

 رخلاىف ٠ ارعشل 'هلاو م لاك عمج رعش ناوبد نعةرابع وهو روك ذلاباتكلا

 هذهو ساؤنا ىبال دئاصقلا نانا الا مجعملا فورح ىلع هيئر دقو

 : ةمسلا دع باتكلا ”هحتأف

 حاصفاو .ناهربلاءاضياو . ناش 'حالصانم بهو امىلع هل دجلا »

 رشآ دمحم هب ىلع ةمالسو ءالصو . نامل نانحلا جامسو . ناسألا

 ال تيارا ىو دعبو .... نا رقلا هيلع لزنملا . نانالا عاونا

 اوركذوءاهوحدمو حارلا 0 ءامدقلاو نيثدحملا نم .ءآ رعشلا

 .. اهوحرشو ابساحم

 : تالا هدم ليات هدباصق رخآو

 اداوغو اجرت حئاود حور ايلالو تضم مالا هللا قت

 اناعبنألا هر ىف اع تحرو  ىوهلا عم نانعلا تقلطا ىلايا

 اياوف نكت مول ابسح إو انئالق نكت ول اهيطايف

 : وه ةدصقلا هذه تدا رخاو

 ايلاعد ببجتسي نا ءاسع ىلا نطوم لكف بنا وحل وعداو

 ىناتل'اما . ءاركذ ىذلا لوالامسقلا للا اذه ىف ام معا نا ىلع
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 [ 1 صماس ىف مويلا ىري اذأم ] ل

 . ةدلاق نم ولخمال ناك ناو ةلزنم هنودف

 اريج نيطسغوا سيسترف سامشلا دادغ

»> 
 ءايصاسيف مويلا ىري اذام

 صاع" ىلع في داكيال كرظن رئاط اهف تقلطاو ءآ سماس تينأ اذا

 < راكو راغص لالتو ضاقناو لالطا ىلع موج هارت ىلب دهملا ميدق

 هذهنم ل: لكلو . ءاوق تزهو دفو كياا دوعي ًارقم هل دم ال ذاو

 ةهئوثيم ضاقنالا هذه تناك املو ,تهيدملا لهادتع قورعم مسا لواتلا

 ق اهنودن مل نا اهظفح كيلع بعص ؛ ًابرغو ًافرش 2 ًايونجو ”الاهش

 . كدب نوكت ةعقر

 تناكاهنا عت تناوءسراودلا لالطالا هذه دوجو كشهدي لهو

 هياتني «سنا دهعموعسابعلا وأ ةءايموءةرذاتءال ًاهزتت٠ دهملا قباس ىف
 ءآ يصاس ىف ناك هنا ىردن تناو بجمت فيكو ؟ ةرواجملا لودلا راك

 «سورعلا ةءءاشلاك هن امما ضع الا ايلا لصإ الام خعاوشلا روصقلا نم

 .ناديشلاو , بيرغلاو « ثدحلا ىرفعجلاو « ديحولاو « راتخلارصقلاو

 « لثلاو « ”يخاتبالا ناتسب ريصقو ء حببلملاو « حبصلاو « جربلاو

 (حسالاوهو اراوكلب ىوريو) «ناوكربو « عماجلادجسملاو « قسوجلاو

 . اهريغوءاهريغو « ةؤا 'ؤالاو « وملاو« ةزوخاملاو ء درفلاو , دالقلاو

 فدونال « هلك ال ءاتنأر ام ضءب الا انه ىورنال انناف كلذ عمو
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 م [ 1اس ىف مويلا ىري اذام ]
 ءامسا ركذت اننإ مث ء هسأرب متاق باتك عضو مزلتسي هيلع انفقوام لك
 اونطق نيذلا نيرمء !نم نيريثكلا ”هياوز ىلع نيدنتسم لالطالا ضعب
 ءامسالا هذهعالا مويا فرعتأل ىه ذا اهناينج ىلا اوددرتوا اماهج ىف
 : لوقف . منع اهلقن ىتلا

 ( فاد ىبا ) ىلا ءاضصاس قوق برغلا :ةهج ن٠ بارخلا ىهتمي
 عضاوم ةةسعارإ ”ةيرخلا راث آلا نم هيو تاعاس ثالث :هفاسم ىلا ىا

 ( ةهيسلاجلا هملق ) ىلا ءآ ماس ءآ دو قرشلا :ةهجنم باركلا ىضشيو
 . فصنو نيتعاس ”هقاسم ”هئيدملا نع دعس ىهو

 ريغصتلاب ) ( هيبرلصلا ) لوالا : ىمين ”هيبرغلا :هعبرالا ران الا اما
 مئاعد نع ةرايع هو ,ةدحاو ”ةعاس ه١ ساس نع دعو ( ه.سنلاو

 . ريغ ال ةلثام ( طال ةكتد عج دادقب لها ةهغاب كند ىا ز
 . رجالاو صجلاب اهؤانبو

 ههعاس عيد ومحت ”ةيبيلصلا قود وهو ( قشاملا ) : ىناثلا ىالاو

 "يك رش سيئر ذخا دق مويلاو : بيدارسلاو "هينبالا ةريثك هضداو
 ضب نع بارتلا فدك ىف دلفست ره روتاكدلا وهو ”هيناملالا بيقتتلا
 ماق اكد نيسمح ىلا ةلمعلا هيف لزن ًابادر- كانه دجو دقو . هفام
 ملق رثم هلام نم بريم هتينفا نم .ءانف ىف اولوجم للا ءرمق ىلا اولصي

 . «اينج نم :هبنج ىصقا ىلا الو هرخا ىلا اهني
 اهضرعو . ًارتميتذس ا>؟ و دحاو تق هكرد نم ”ةكرد لك لوطاما

 . ًارتميتتس مو ةاقرمو ةاقرم نيبام ىا غرفلاو . تارتميتن- هيو رم
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 [ أ اس ىف مودا ىري اذام ] 0-4

 رجالا مما وهو ) قوباطلاوا قاباطلاب دوقءف ء”انفلا كلذ فقس اماو

 (مهبتك ىف ىراو عضولا ”هعدق :هماكلاو قارملا ىلها ةهغلب راتلاب ىوشملا

 سشهديامءاهديدبو "هيسدنهلا موسرلاوريواصتلا بيغ نه هيقو : صحلاو

 و. هب رخلا قشاعلا ضرا ”هحاس غلو . راصبالا رحسو راكفالا

 . ًاضرع ًارتم 77٠١ ىف ”الوط ًارتم

 ضعبلا ىمديو (6)1قوشملاإ) فرعي رخآ رسصق قشاعلا يئاجيو
 توقاي اهركذ دقو ( سورعلاو هاسشلا ) مساب ( قوشعملاو قشاعلا )

 ىلع قفنا !سماس :هيحانب نايظع نارمسصق : سورعلاو ءاشلا : لاقف

 فلا نونالث سورعلا ىلعو . مهرد فلا فلا نورشع هاشلا ةرامع

 دمحا هريزول اهناضقأ بهوو « نيعتسملا مايا ىف تضقن مث . مهرد فلا

 . توفاي مالكما . هل بهو ا بيصخلا نا

 ىلع ... انازت : لاق ريبج نبا ةلحرىف قوشعملا ركذ ءاح[أ 0

 ًاجرفتم ناك هلا لاشو . قوشعملاب فرعي نه+نم ةهبرقم ةلجد طش

 عضوملا اذه ةلابق ىلعو هللا همحر . هجوزو ديمرلا مع ةنبا ةديبزل

 ,ها.6 ىارنم ةربع همويلا ىو , ىارنم رس ةنيدم قرششلا طشلايف
 اوثرعيمل برعلاىخ رؤمءامدقنا لوشي دلة تيه ةهمالعلا روتكدلانا الا
 تبلا نم ناك الو ءوفرعإ لف قشاعلا رصق اماو . قوشمملا رصق الإ
 "هظفللا نا لمتحف ”هيبرغلا "هيلا ىلع قوشعملا رصق ىن دمتعملا نا

 قلطينا حصبال رتثاحو . قشملا ”هفيص ىلا قوشعملا ”هفيد نم تريغت

 يب ميك ( سورمااوب ءاشلا مسا امهيلع



 ندي [.5 اس ىف مويلا ىري اذام ]

 فاكلا)(1)(ريوكلا) ةلجد "هفض نءىق رششلا بئاهجلا ىف قشاعلااءازإبو
 اهضرعو ثم ٠٠١ بارق املوط :هفاسم لولتوهو (مسالا ريذصتوةيسرافلا

 ( اراوكلب ) "هظفل ”هيباشملا لك هباشت ( ريوكلا ) ةظفل [ ] ١
 فورحلا ةريكلا ظافلالا لقتستام ًاريثك برعلانا ملأ اننال اهسال

 اء اوفذح ةرياك ظافلا تدرو دقو . فرصتلا لك اب نوفرصتف

 اواقو ( اراوكلب ) ردص اويَذَح مهلا لمتحيف اهزمع اوعاو اهردص

 اولاقمهميج قارعلا بارعا :هئسلا ىلع انئاش ريغصتلا ناك الو ( اراوك)

 نا ضا_امااو . ف.تذتلا بانم ةريخالا فلالا فذ# ريوك اهيف

 قلع نت ( لير نم ةكرم ةعدق ةيمارا ”ةملكح « اراركلب »

 نول , املا لعام لسعو هلالاوا ىوقلا وا رابلاىا (اراوكو )

 .ا ييسالا لانا لا تضعيف نطوم قياسااىف رمقلا اذه نطوم
 ليا ملال ةيندالا حلوو ةيسراملا قاكلاك اراوك ىف قاكلا ظفلتو

 تال نجلا را ةاملا ملا برعلا بتكي دقو اواولا ديدعمر

 ماما ما مجان. فرحلا اذه نم مماجم فورح ولخل افك
 ميدورناكا ندع ةعط نيدو نا ةمدقعو 1١ :١يهزلاور ب 39

 لن واللا ناهللا قالا تحال ايي ىا بالا ىده لك عنو

 ماعلا نرد و اراه يللا )نا هنتإه دتسالا نظي

 لا يسل بلخا ناك لا اراب لا ره ىذا ده ضر ىف
 لا ا للا ا ماو دق وو وع ءوس قيل نه ةعدع 03007

 - جف . - 32 هه
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 [هآ صاس ىف مويلا ىرب اذام] 5-7

 تربظو رخالاهفصت قبو امفصن طشلا لكا دقو راما ١٠بارقمو.لا

 « لاك)زولوقيت ىفااقلا الا ةيرصع ايجوا ةيسراف ًافاك نولعجمال قارعلا

 (ريوقلا)(ريوكلا ) ظفل لصا نوكيف هيلعو( لاق) ىف ةيسرافلا فاكلاب
 عم ةميظعلا ةرخصلاوا لابجلا نع عطقتملا ليلا ىنمي ةراقاا ريغصآ
 ءآ يماسناكس اماو. ةمالعلا روتكدلا ىار اذه .فيفختال ءاملا فذح

 مهدنع رواكلاو . رواكلا نم مسالا اذهب ىمس ريوكلا نا نو<زيف

 اضيا اذهو «.رافكلا لت ه ظفللا ىنم نوكيف . ىراصالا وا رافكلا

 ناو ريوكو رواك نيظفالا الكىف فاكلا نا : وه ببسلاو هب ملسبال
 ىا ريغصتلا اذه رغصيال رواكلا نا الا ةيسرافلا فاكلاك ظفلت تناك

 نا) مسالا اذهب ريوكلا ىمسي نا كانه بجو.ال هنا اك ريبز نزو ىلع

 .ةلاحمالدساف ىارلا اذهف هيلعو . هلع هريغ ىعس الو ( ءانمم اذه ناك

 وه » اراوكحلب وه روقنلا نأ تابثالا لك تيئي ام نا دس

 ....لكوتملا نا ( 716 ص ) نادلبلا عررات هءاتك ىف لوَع ئؤقملا نا

 لصتاف اراوكبلب هل لاعب عضومب ًاقرشم ةريطملا فلخ زتعملا هنبا لزنا
 ةهعبرا رادقم رودلاب فورعملا عضوملا رخآ .ىلا اراوكلب نه ءانبلا

 ًاميقركانه دجوف روقاملاىف دلفست ره روتكدلا رفح دقو . ءا«خسارف
 روقنلا ناك امو « نيئمؤملا ريما نب هللاب زنمملا ريمالا » : بوتكم هدع

 ىف كش قبب دعي لآ ماس هبرخا رخآ ( "هيسرافلا فاكلاب ظفليو )
 (برعلا اها ) قباسلاىف اراوكلب وه روقثملا نا
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 ل 2. ماس ىف مويا ىري اذلم]

 ءامأ طسو ىف مويلا ىفو بيدارس عم رج لاو صحلاب ةينبم فرغ اق
 ٠ ةرزخاب همدش نوكتو ءانا ام طبحم ناضفلا مااىفو اهيلع هاوهم ذا

 6 ةهحوتفلا ماللا ديدشمو ةرفصم . تالصيوح ) ثلاثلا رثالاو
 . ريغال راكو رافص لولت هو . ةهعاس وحن قشاعلا قوق مو

 راثما 8 هولع حطسم لآ وهو ( ةرغصم ) ريجيه» عبارلا رئالاو

 .راا الا نم ىرغلا ب 2121 ىفام لك اذه ارم ٠١ هلوطو

 دقو . ىصخت داكن ال ةريثك سراودلا ءرا 0 6 قرسشلا بنالا اماو

 ريشا هج نءو ( فلد يبا ) ىلا برغلا ههج نم ىهنْل اما انلق
 اهمظعاو ران الا ءذهما ركذب ْنآآلا ذخانف . ( :هيلاجلا ) ”هملقىلا

 ًائيش راث الا كلت ضعب ركذ ىلع ىنأت مث . اه ءآ ماس ىهو ًاناش

 . ابغو اقرش ”ىث دعإ
 اماقدلم نمو ”هماقم منا مويلا ىه 1 صاس نا كاذ لق معاو

 تركت فن و تاءاسعيرا "هفاسم ًابرغ اهنع دعت ىهو رودلا ”هيرق

 دعو 11 ماس قرتش ىف ىو دليو . تاعان سب ةةقام رودلا قوث هو

 (ةرفصم) ”ةكمس ضيا لاو (ةزغصم) ليجدلاو .تاعاسإب ”هفاسماهنع

 . ففمنو تاعاس # دلب نع دعبتو

 نوكتداكن راك باونا هعيرا هلمظع[1] دوس ءا ماسي مويلا طبحمو

 هاقعودتح٠ ه ©1١5٠ ٠ةهنس دودحيف ىساملسلا نيدياءلانيز ازريملاءرمع 1
 ٠ دنيا ءالطف دحأ نم تناك دقف هريمعت ىلع تفرص ىتلا تاقفنلااما

 ىيوزقلا ىوسوملا رقابدمم ديلا ميهارباديلاوه هرمعم نا مبضعي ىوربو
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 [ ءأ ماس ىف مودلا ىري اذام ] 1

 باوبالا ءذه نم بإب ىلكلو . :هثورعملا عدرالا تاهجلا ون ”ههجتم

 ىذلابابلاف . هولهخبيو هنم نوجرخمي اهءاوقإ نم موقو هب فرعإ مسا
 باب وهو ( ىواحلا 2 ةيمسإ مهظعإو ( ”هيرصانلاب 2 فرعا كنيعي نع

 ٠٠١ ىلا ١٠16نع ىردب وبلا لاجر غلو © ”هشعاشملاو ىردب وبلا 2

 نمبرّبام هشعاشعلا ددعو . 6 زئف دمحللا مساج ) ميميئرو . لجر

 . ( نيعايلا نوسح ديسلا 2 ممانؤد نمو . "الطب ٠
 شو-طلملاو ( شوطاملا ا باملا همسا كلامث نع ىذلا بابلاو

 ضع دورو دنع جت مث رجا الاب ًادوهسم ناكو . مودرملا مماسلب

 ( نه رلادبعوبلا )باىعاب صاخبابلا اذهو . ءا ماسلا مجعلا تاهاش

 ٠6 نيسطلا فلخ ) مهسينرو . الجر م. مهرادقمو
 وهو نونلاب ) نوطاقلا باب فرعي كءارو نوكي ىذلا بابلاو

 ددعو ( سابعوبلاو ناسيئوبلاب ) صاخ وهو ( ماللاب لوطاقلا فيدصت

 ةهئاه_لا نيب ءالؤهو . لجر ”هثىالثلاو نيتئاملا نيب ددرتي كئلوا

 يايعوسبلا سيئرو ( هللا حتف جاحلا ) ناسينوبلا سيئرو . ةهئامئاملاو

 .( ىدح ديلا (

 زابوبلا ) باب وهو . دادغب بابي فرءي كماما ءارت ىذلا بايلاو

 لجر ا/.٠ ىلوالا ةريشملا ديدانص ددعو . مظع ريغصل ( مظعوبلاو

 رشعثأانا درقلا ءاملع ريهاشم دحاو لوصالا طباوض باتك بحاص ىرئاملا

 البركىف ىفوندقو اهريغو هقفلاو لوصالا ملءىف فارطالا نم ةلحرلا هيلا تناك

 ٠ ىوقا ىلوالا ”هياورلا نكلو ه1 ”هنس دعب
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 لك [ .[ صاس ىف مويلا ىرب اذام ]
 ىلعلا مءاج ديسلا ىلوالا «قرفلا سيئرو ٠ ملا ةريشعلا لاجرو
 ماوقالا ءالؤ_ه لكو (  فلخلا ىلع ) :هيناثلا ةيمزلا مدقمو ربك الا

 مهناالا هيدايلا نطق نع مهيثو . بسنلا :هينيسح مهناو ةدايسلا نوعدي

 . مهريغو ( ىبع وبلاو جاردوبلا ) مهو ٠ ةرضاطلا نع نيد ريغ

 مهددعو دادغب ىاج نطوتسان مهنمو . لجر فالا هتس نو ايو

 ىدست نمو مهم دلت نم ءايصاس لها عييج ءاسؤرو لجر فلا ءاهز

 نيءامالا:ريضح حيتافم مدرب ىا.ةيرادياكلامملو ( خيشلالاصوبا )مه

 ىذلاو دج نع ابا ةئارو ىركسعلا ندحلاهنباو , داوجلا دمم نب ىلع

 لحجر وهو . ( ىلع ديدلا نبا نسح ديلا ) بسلا ىف مويلا مم

 . هندلب لهانم لجر هيهاضإال لضاف ىلراج

 نويرود مسممم . لجر ىنلا نع نولي الذ ايف نيذلا ءابرغلا اماو

 مرنم ىَش نمو ةلاقملا هذه ردص ىف (ةروكاذملا رودلا "يرق نع ىا )

 نينوثدسملا ةهعالاب ًاففشو ًايح اهرئطوت دقو . ناريا دالب نم ماوعا
5 2 7 
 5 مي! رض ةروا حمم اكربتو . اهو

 [1]ىزاريشلا نحديسلا ازريملا "هند نيرشع وي لبق ديش.دقو

 قاهفصالاو ًادلوم ىزاريثلا ىنيحلا ندح دمحم ازريم ديلا دمت وباوه [1]
 فجتلاىلا ناهفصانم رجاهو ه ١88 -هنس دلو مالسالا ”هجحي بقلي اليصحم

 ”هيمامالا هاثر هيلا تبننا تح ةيوافم اييف ماقو ه ٠١0 هنس قارعلا ىف

 ؟؟ىف للا ضرع اهيف قوناو ه 15503١ ”هنس ءآرصاس ىلا فجالا نم رجاهو
 تك قلخ هعيش و سوو رلا ىلع فجنلا ىلا هنم ”هيصون هشمن لقنوه ١1 ؟”هنسنابعش
 آلا ءاشنا الصنم دعبامف هلاو>ا "هجرت ركذنسو ”همسأ فلا ”هئام ىلع ولي
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 [ءاصاس ىف مويلا ىري اذام ] لكل

 ولو .٠ نيرفاىملا ءابرغلاو نيرئازال تاناخو ملعال ةهيدنا هارت هللا بيط

 ءايماس دج نم ًاروك ذم ًائيش داعال مويلااذه ىلا ًابح لجرلا اذه ىَ

 ٠ كلذك نوكينا هللا ىبا نكل . اهدهع قباسيف

 طرخما نم اهاد_حا ىف سردي سرادم ثالث مويلا ءارماس قو

 لها بهاذم ىلع بدالاو ةهغالا مولعو ةهيئيدلا مولعلا "هياط كلسىف

 نينا لآ ىدتفا سابع ديسلا ”همالعلا ةرضح اهيسردم نمو . هنا

 ةرضح ًاضيا مهنمو . ءايماسفف ءاتفالا نيما ًاضيا مويلاوهو . ىوتفلا

 ةهيئاسثلا هسردملاو .  ىناثلا سردملا وهو ىدنقا باهولا دبع ديسلا

 سرديو هيلطلا وثدتم اهلا نوددرتملاوهم وكلاب هصاخ ”ةيمسر "ةسرده

 ىلوالا كك اخت ”ةسردم ”هئلاثلا ةسردملاو. ”هيكرتلا هغللاب مولعلا ىدابم اهيف

 ٠ نييناريالا نم مهلكو ةهعيسشلانم اهتبلط نا الا سيردتلاو ”هيترلاىف

 اهتذئاسا نهو . مولعلا ىف ةدامو ءانب اهيتخا نم ربك | ه-سردملا هذهو

 دم غبشلا ةرضحو ىرارب سلا ىقتدمم خيشلا دهتلا ةرضح رابكلا

 ةموكحلا لبق نم بئار ”هسردملاهذه ىمردمل سيلو . ةةيك لآ نسح

 نارا دالب نم مهيلاي هنا ريغ . :هيمسرلا تالحسلا ف قزر اهتبلطا الو

 ةبلطلا ىلع اهنالخانورديفامهمشا امو ةاكزو سمح نم ”همولعم قوقح

 . كانه

 نسحو ىداهلا ىلع نيمام الا ىدقرل [ ١ ] ةريضح ءايماس ىفو

 قعىنبب ىتلا :هبقلا : قارعلا ىف دجاملا ءانب لها حلطصم ىف ةرضحلا (1)

 مايا ىف ةرضحلا هذه تناك دقو ٠ نيدلا لها نم ايسال ريهاشملا دحا ربق
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 1 [ءآصاس ىف مويلا ىري اذام ]

 نونا سجرتو . ىداهلا ىلع مامالا تخا'نوتاخ ”هميلحو . ىركسعلا
 نامزلا بحاصو . اعم نامزلا بحاص ماو ىركسملا نس مامالا هجوز

 دزلوملا نم كابش حتارضلا كلتب طيحبو ىدهملا دمم وه اذه

 ةعاس 19 دم نم ىرت ًادج ةريك[1] زيربالا بهذلا نم "هبق هولعي
 هميدبلا :هيقلا هذه نطابو . "هينا سمش اهلك سمشلا ىف "الالتت ىو

 موسر ىلع ”هعوطقملا جاجزلا عطَغ فوصرم ايف ىذلا قاورلا عم نسحلا

 «لوقعلا ىبستو بابلالا رحت ًاعيصرت ناطيحلاف تءدر دقو ”هيسدنه
 « ةنياعد ماب فرغت ”هيسدنه لاكشا ىلع ةعوضوملا عطقلا هذهو

 (ن1 رملا ندع ةيكرت ةظفللاو قارملا لها دنع « نوتلا حتقفو ءايلاناكسإ )
 روبق بابلا تاخد اذا كراسي نع ىتلا قاورلانم ةسرغلا "هبجلا ىفو

 دمع ازرم جاحلا اهبرخ دقو اهريغو لكوتملاو مصتمملا نييسابعلا ءافلخلا

 ركذي رثامويلا اهل فرميال كيذاو ةروكذملا ةرضحلا رمح موب ىماملسلا

 ناخ دمحا ارح عم ةرضحلا هذه رمع دقو ٠ ابل ىنكس راد نيمامالا ةايح

 لها نم ”هيلبتدلاب فرعت "هقرف نم ةوخا مهو ناخ نيسحو ناخ نسحو
 ىساملسلا دمج ازريم جاحلا ”هياءرب اهريست ناكو هيمورو ساملسو ىوخ

 دودح ىف كلذو ( بيرغاو ) كلوق هنافو غران ناكو ه ١5١9 ”هنس ىقوتملا

 قولو م1194 دس هرازو تناكو اشاب نابلس ةرازو مايا ىف ه ١٠٠١ هنس
 ٠”هنس؟* «رازو ةدمو مظعالامامالا ةربقم ىف نفدو ١51١ 77هنس اشإبنابلس

 ازريملا هقافنال رشابلا ناكو هاش نيالا رصا' بهذلا اذه قفا )١(

 ه4 د4+ او ممر اكمل ةنسيف كاذو افا روكذملا ىساملسلا رقاب دمج

 ههه و

600091 



 [ ا صاس ىف مويلا ىري اذام ] 145

 هناردج اماو .اماكرإ :هعبرا نع اماع رودي نم ةرضحلا كلب فوطيو

 ىلا رادطا نه ىشبامو. راتءا هس وحن عاترا ىلا ماخرلاب املك هيف

 ٠ نإ رقلا نم تايآ هيد بوتكمو ىناشاقلاب نيزف فصنو رتهوحت

 مادخابم' لاتدث رثب ةرضألا نيت ند ندصلان م ”هيبرغلا ةهيوازلاىفو

 ةهئه الام طسو ىف اويلطي ناب داوزلا نع نيلاغلا ىلع للا كلذ

 اذهىف ممانووريو هل# ند لوكحت الو لب ًارابنالو هلل لاإيال غزاب رق

 رثبلارعق ىلع مايالا نع امون ت تاكا ىديمملا ما نوناخ سجرتنا ددصلا

 رئالا اذهرئلارءق ىلع اه ريثأتن نءناكش. نمالا نم ةرطق هيد نع راك

 . لاملا زازنبال كلذو

 نحصو روكذملا ندصلا نيب زجاح رادج رثيلا بنحو

 باق هنا ةعيشلا ىعدت ىذلا « ىرك_ءلا نسملا مامالا نبا بحاصلا

 مركتي ىذلا مالا . نيح دمإ ربظي هلاو قزري ىح وهو راصبالا نع

 هنافو ىف افل_ةخاو هثدالو ىلع ناّرفلا قفلا دقو . راكنالا لك هناا

 ةريثك باقلاو ءامسا هلو . ىدبملا دمم وه ىلصالا مامالا اذه مماو

 «رصعلابحاصو ءرظتنملاو « هجحلاو , مئاقلاو ء نامزلا بحاص : اهنه

 . اهريغو سمالا بحاصو « ضرالاىف للا هنيلخو

 هفدص نع ةرايع وهو ريغص نم تاذ ةريضح ضيا لحما كلذلو

 اهكمسو ًارته 18 اهلوطو راما "هعيسنم برشا اهبض نع ةةمراطوا

 ٠ ةهملسملا ةةمراطلاوا ةهفصلا لاث» ىلع ًاقاور لخدت مل . اهضرع لث

 ©ضرع اهردق ةهفاسم ىثمت مث . ”ةكرد #1 هيف بادرس ىلا لن م

00091 



 1.0 [ ءا صاس ىف مويلاىرب اذام ]

 . نيدقع نيب هجرف ىلا ىوهّتف تاكرد 5 ىلا رم ردخأ م تاجرد

 بشخ نم عد باب كانه دحتو ًاريغد 1 ىنأتو خندبف كلسا م

 لقت اذهام كنيعنم ضرالا ىلي ام هراطا ىلع ًارقع بوتكم لدنملا
 : دحاولا فرحلاب هصخ

 ةدوملا الا ًارجا هيلع مكلأسا ال لق . ميحرلا نمحرلا هللا مسي »

 روفغ هللا نا . ًاتسسح ايف هل دزأ تهلسح فرتش نمو . ىبرقلا ىف

 #* روكش

 رد مث ءالعاىلا دعصتو راطالا ىلفس!نم 'ىدتيت ”هباتك دمت م

 : اهفرح اذهو . هلفسأ ىلا

 ىلع هعالملا ضرتفملا مامالا انالو_مو انديس هلمعب مالم اذه »

 بر هفياخو نيئمؤملا ريما هللا نيدلرصانلا دمحا سابعلا وبا مانالا عيمج

 نرق . هلضئرارعلا رمتو . هلدعو هلاسحا دالبلا ىوط ىذلا . نيملاعلا

 رصنلاو ديأتلاب هراهظابو .٠ رسغتلاو حجتلارارمتساب ”هفيرسشلا ءيماوا هللا

 ادعس ةدجدملا هئارالو . هداوج وكيال ًادح ةدلسلا همايال لءجو

 عشخم كلمو . اهيصاوع ةعيطتق رادقالا هل عضم نعى . هدانز ورحمال

 دسم نب نيسحلا نإ دعم كولمملا ىلوتت . انمصاوت كدمتق كولا هل

 هرم اهب قافلا ىنَعو ةدلخلا نايا ىف ةويْلا وجرب ىذلا ىوسوملا

 ةشيرمشلا همايا ىف هغلبو . هتيعدا هللا باجتسا . ةديؤالا هتلودل ءاعدلا ف

 . تما

 : هصل 3 اًذهام ضيا ًاروفحم *هقملا ىلع ىرتو
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 [.1 صاسفف مويلا ىرب اذام ] لف

 هللا ىلصو . لاكولا عنو هللا انيسحو . <لالع 505 ةئس نعد

 ىلي امم كني نع عدلا باب 'هيلع ىفو . « نيرهاطلا هترتعو دمع ىلع

 نيدل رصانلا نا هنع ىوريو .ف.كلا هيف لخديام ردو ب ضرالا

 بحاص ىلا هضيرع لسوينا ديرب نم هيف ىتلب كل هبه ىذلا وه هللا

 1 . ىلوالا هتلاح ىلع مويلا ىلا وهو . نامزلا

 هيفو راتما :هئالث هولعو رتم هضرعو نارتم هلوطف عدخلا ردق اما

 فسنو نيرتم نم بيرق هقمع قف تلخد اذا كني نع بالا بحي

 ردق تحتنمو ًافقاو طسولا لجرلا هيف كلسيام ردق قوف نم هضرعو

 ناك هنا لحما اذه نع ىوريو . فارطالا ريدت-سم وهو فدنو رتم

 ةضق هبارت نم اوذخاف سانا هدب نم ءاط نامزلا بحاص هيف امو

 هسيكب ىما دقو . قفنلا اذه ذخالا اذهنم ثدغل كربتلا دصق "هضيق

 مدرف . ًاآ روكذملا ىزاريشلا نسح ديسلا ازريملا ةريضح همط ىا

 ضعب زازنبال كلذو ءا ماس لها نم كانه مدخلا هشينهنافو دعب نكلو

 .ىدبملاباتقفنلا اذه ىف نا لوقءلا ءافمضىعديو.راوزلا نم مهاردلا

 . الح هلحت الو ء ”هيغاص انذا معزلا اذهل ريعت الف ةةميشلا ءاملع اما

 ىلا ضرالا نم ماخرلاب ىثغم اهل ادف ةرمضألا كلت ناردج اماو

 اماو."هبقلا ىهاظ كيذكو ىناشاقلاب ىثغم هقوف امو . فصنو رتم واع

 ناردج نع لق اذكو .ماخرلاب ىشنم هلكف جراخلا نم ةرضحلا ناردج
 . هتحاس شرف عم وهملا

 ليجدلا مظاك .. م ( ةلس ثحبلا )
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 1/ [ مملاو قرسشملا ىتال ةدافا ]

 ملعلاو قرشا ىنال ةدافا

 ةيناثلاامتاس ىهو ”هيلاحلا اهتتسنم كلاثلااهددعىف معلا ةلب ترن

 .(اذك )6 هيوغالا هوجولا ىلع فورحلا حيرششت» : امتمس ةلاسر 1١؟8ص

 ةعاربو ةةعارب نم اهاعلو « عضولا ةثيدح ”ةيمستلا هذه نا نظنو

 ةذيجو ةلاسر رسشنب ”ىدتون ... : اهريشن لبق لاق دقو . ةلجلا بحاسص

 « اهباتك هنس ركذي لو ١) فيلاتاو طخلا ةعدق « دوجولا ةردان

 :ريمشلا ىوخالا ىوحتنلاملاعلاتافل ومنهم ( صرختلا ليس ىلع الو ىتح

 ءامدق نم ( ليمش نب رضناا حصالاو . اذك) ليمش نب رظنلا

 .: ىو ( م ملء ها ميس ةئس رضتلا يفوت : انلق ) , ءاملعلا

 ىف ىا نينس عبرا لبق ةلاسرلا هذه ترمشت قرمثملا ةل<ي نإ : انلق

 اهرشاننا الا ء « ةيبرعلا فورا ىفةلاسر » : اهتمسو ؟و6 : 11 اهتتس

 . لب نإ رضنال اهلا مويلا حضلا دقق اهبتاك < هقرعم ىلا دلل

 ةفالتخاو ًاطالغا نيتااسرلا املك ىف نا : انه هيلع هيدنتلا ردجم امو

 ةدح ىلع ةلاسرلا هذه رششنب ىنعي نع نحيف « ةلثمالاو صنلا :هياورىف

 3 ” اورلا تندف . ىرخالاب ةد_حاولا نيتك سنلا ضراعينا

 1-3 وكل « ةطولغاا وا ةفحصالا :هياورلا ىلع هيشيو « امهلح

 . هب مهولا ليس قال نم رقوج

 هيدتسي ايلع شاوح قياعت ةدئاف ةلاسرلا ديزب اممو

 < اهدقع ىلا باوبالا قئاقح نم فاؤملا تافام ىلع
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 ( مءلاو قرسشملا ىناجمل ةدافا ] 144

 ءايسشا روكذملا بالا تافدق ( لاَ قحلاو ) « هنا درب . وخيش بالاأ

 نع دبال نكل . اهلك اهائدرسا ماقملا قبض الولو . اهل ضرعتيإ ةج
 : دهاشلا ةلزنع نوكي ديهز اهنع 'ىش ركذ

 نم رثكأ ركذي مو . ءاملا نم لدبت ءاخلا نا الم ىثحلا ركذ
 ”كيرثنع نيخا : لثم . اضيا فاكلا نم لدبت اهلا عم ءردقلا اذه

 -.لا( نالادبا اهيثو ) بذكو بدخ دقو ءبذكلاو بدألاو ءنيكاو

 ه«بغو بخو«ةةيلولاو ةغاولاو « نبغاو نيخاك :نيذلا ند ضيا لدبتو

 ةقاحلاك : ني_شلانه لدرت دقو . ( نالادبا ايفو ) ءهردغو هرتخو

 مرثمو هرثذعو <« سدس نع و سيسإ رخ ضراك : نيعلا نمو . :هقنثبلاو

 ”ىثلا لذ”ك : داصلا نمو . ( نالادبا اهيفو )ص يماعلاو زيماخلاو «
 اذكو -.( نالادبا اهيفو )عدفضلاو عدرلاك : داضلا نمو .  هلصنتو

 5 باواالا اهأ تدقع ىت' ءاحملا فورح نه فرح لك نع لف

 .: ,ثك اندنع دهاوشلاو

 طبض عم قرو دوجا ىلع عبط نسسحا ةلاسرلا هذه عيطت كايف
 قفوملا هللاو . هياع انهبست اب لمعيو , لماكلا لكشلاب هطيض بام

 . داعملاو ادياىف . داهعالا هيلعو . داشرلاو باوص'ا لييسف

 قارءااىف ةلع لوا

 تربظ ”هيبرع ةليلوا» ( ١4 # :5) ىف ملال بحاص بتك
 هعوواللا نوكسو نيعلا رسكب لعلاب هموسوملا ةلجلا هذه ىه قارعلا يف
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 1١44 اخ تااط يدئار

 ىه قارءاا ىف تردص ةمىع ةلع لوا نا قلاو « ”هيناثلا اهتتسيف نالا

 ؟6ه ىف لوالا اهددع ردص نيلسرملا نييلمركدلا ءابالل « دادغب ةريهز »

 يح ترقبو : ه 8ماب# هس رفص ريبشل ةهقفاوملا 1808 ةئس راذآ
 5 راصبالا نع تراون مث ةدحاو ةنس

 ( ممالا تاقبط تاتك)

 ةئسلاءذه « قريشم » ىف ىعوسيلا وذيش سيول الا مويلا رمش

 خراتلاب تك ردق نم الا هتازئمعيفرفرعإال ام الدج ًاسيفن ًاباتك
 ىضاقلاوهو نيدلسإاباتك لجان م وه فاؤاانال امسالو ءاهردق قح

 درب ءةذلو قوش لكب هتملاطعإ انذخا دقو . ىدادنالا دعاص مساقلا وبا

 «خسانلا نم ةرداص اهنمءهنساحع عيدب هوشآ طالغا ضب هيف اندجو اننا
 : لاق . اهنم ًاضعب ركذت نو « هسفن رشانلا نم ةرداص اهنمو

 قارعلا لامشىف ىتاا لاخلا ند ( سراف دالب ىا ) اهدالب دحو »
 ىهو تاهاجنك . حيدالاو ) تاهاجتا هيف ىذلاو ناولح ةهبقعي لصتملا

 ناراب :هئيدم مظعا مما ىهو « ةزعجا برعتو تاجنكاوا هجنك عج
 ناكو ) جركلاو ( تاماشو تاناع لش ءاوسلا ىلع عملاو درفملاب ركذتو
 اهارقبال يكل لزاو دباك كيرحتااب اذنه ةملكللا هذه طبيضتنا نسحالا
 نوكتنا ل متو مقلب جركل ادالب نع اهنا دقَتميف نوكسلاو مه'اب'ىراقلا

 ...(منك بهذلاجورم عجار . رخآلايف هيقوف ةدحوءءاخن خركللا انه
 نوكسسلاب واولاو حتتفااب ميلا طبض دقو ٠ اذك ) ناتاومو ناتسريطو
 حصالاو. ةئدقلا سراف دالبىف ناتلوم دجوبال « لوالا : ناطلغ اينو
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 [منالا تاقبط باتك] 16

 دنهلا دالب نم ىه ىتلا ناتلوءنا . ىناثلاو . « ناقوم » انه لانا

 ميلا مشب « ناتلع ه ايف لاعبوا ء ماللاو واولا نوكسو مهمل مضي طبضت

 «ناذا : رشانلادسب ىنلا ةخسلاىفو . اذك ) نزراو ... (ماللا نوكسو

 ةحوتفمةددشم ءاأر اهدعب ةزءمىإ « نارا » حعمالاو . طاغ امهالكو

 ( فيرعتلا مالنودب ءويم ه حسالاو ) ورملاو ... ( نونو فلامث

 ىف رشانلا ندحا دقو اذك ) ناتس< دالبىلا ناسارخ دالب نم اهريغو

 3 . ( ناةجس ديرب هلعل : هلوق
 اذكد: ةيشاحلاىف رشانلا لاقو « ”هيرزلا » سرفلا تاغا نيب ركذو

 ىلا ةيسن ةهيردلا فيحصت ىهلب ءالك : الق « :هيديزلا فيدحصت هلعلو

 دالبىف اهب ملكتي ناك ىتلا ةغللاهيردلاب داريو.ةيسرافلاب بابلا وهو ردلا

 ةبوسنم ىهف كلل ابابب نم ًاضياامب ملكتي ناك اك نئادملا ىف امسال سراف

 لها تاغأ نم اهنا اهباع بلاغلاو بابلا ةرضاح نوكسو حتض رد ىلا

 . ما« خاب لها تاغاو قريشملا

 ةيسرافلا"هفالاب سرفلا ىا « ناسراف » حصالاو « نوسراف » ركذو

 ةيتحت ةدحوم ءاب « نويبانوكلا » "هيناذلكلا بوعشلا نيب دروو

 -ىئوكىلا ةبسن ةيقوف ةدحوم نونب نويناثوكلاحصالاو . فلالا دعب

 . دهعلا قباسيإف نورومشم اهورئادلكوا اهلاءنو

 ةيكرخلاحصالاو:. ةيجيرجلا ركاذ( هالء ص) كرتلا سانجا نيب ءاجو

 ”هيساطزخلاو ”هبج رجلا اهله ”ةسرغ رود خاسملا لب خاسنلا امنح دقو

 ناب ركذو - . هانرك دام حسصالاو هذه ريغ ىلا ةهبكراقلاو ةحهلدحلاو
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 ا [ متالا تاقبط باتك ]
 طخاضإا اذهو . ليدلانم ةبيرق اهنوكب ناليجرسفو « ناليج » كرتلا
 حصالاو كرتلا مانع ةمانع مالكا انهو سراف دالب نم ناليج 0

 ركذو - . ( سيراي هعبطم نه موباو ا/: * ىدوعسملا عجار) ناديج
 نازرألا حصالاو نيفورع» ريغ ًاضيا ءالؤهو نازوالا ًاضيا كرتلا نيب

 -.(16 :7 ىدوعسملا عجار ) :هطوقلا ءازلا ىلع ةلمهملا ءارلا ميدقتب

 ىبرغلا ( اذك) سبانقا رحم ىلإ مم لصتانمو رباربلا : لاقو
 . طاغ امالكو « ساق رحم باوصلاو ه : هيشاحلا ىف ركّذو ه . طحلا
 . ىرغلا سنابقا رحب حسالاو

 ناد .ج حصالاو . لثكو ناروح مثالا نم هالا ص ىف ركذو
 .( 48 :* ىدوسملا عجار ) ( ةحوتفم ) كشكو نادوجوا

 نيسءلاباذك ) ”هناعو نزلا ( هالا ص ) نادوسلا فانصا نيب دعو

 ه/9ص رخآ ىف تدرو كلذكو (همجعم نيذب ةناف حصالاو .ةلمبملا

 . عبطلا أد نم تسيل اهنا ىلع لدي امم

 دجاستم ايف رودي ىتلا "هقرعملا نم مهظحو د هالإ ص ىف لاقو
 عج وا « ةداعسلاىلا ثءب ام ةدعسم عج دعاس اندنعجسالاو .« مالا

 ( ىنملا ميقتسي ذئتيحو دعس ىتهي ةداعسلا ىتدع ىميهردصم دعسم

 غامرك ىفا_فلاو تاول_فلا ناكسو » ها/* ص رخآ وحنىف لاو

 . ( ةناف جمهو ةجبلا عاعرك حصالاو )« ةناع جمهو ”هجبلا

 ةدحوملا ءاغلاب اذك ) «روفلا دعبو رظنلا ةأ ه هالهص ىف دروو

 .( ةمجعملا نيغلاب روغلا حصالاو
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 [ مالا تافرص باتك ] ندم

 كالو « ( اذك) نيتيلوالا نيتقرفلا هال+ ص رخآ وحن ف ءاجو
 .٠ نيياوالا حسالاو ”هملكلل بتاكلا طيقتنن م ءاطخلا اذه ن

 جرا ان م "هطّقن دما » : هلوقجوالا رشانلا فيعهال+ ص ىفو

 جراخلا كلفلا نم ةطّقن دعبا وه : لاّعْنا حصالاو « كلفلا ركسم نع

 . لمأتملا ىلع ىنخم ال اك ىنءلا ىف نيب نوب نيريبعتلا نيبو زكرللا
 حصالاو « ةجراخطلاىوقلانم امنولحإ ضءاوغو هالالصف لاقو

 . نطوملا اذهيف ىنملا هيلطتي 5 :هيقوفلا ةمج.ملا ءاحلاب « امتولختتي و

 حصالاو ( دك. لادلا ديد )دالا نب ميءا هالهص ىف ركذو

 . هنودبوا ماتا ذوال وا دوال

 ضء.ظفل ىلع ًايرج ةطوقاملا ءازلاب ريشدزا "هحفصلا كلتىف ركذو

 ريشدزا كلم : لاقو . ةلمهملا ءارلاب ريثدرا لاما حصالاو .٠ برعلا

 لوا حصالاو . اذك )« لولارسا ىإ كوام لوا ىناسا-لا كباب نب

 علمت ىتدال حضتي اك« ناساس ىلإ » كول

 قاطن قضل انركذ ام انأزمجا اننا الا طالغالا هذه ريغ كانهو
 . مياع لع لك قوف كبرو . ةلجلا

 ةهئيدمما ةيرق ىلا له

 . ”هنيدمما ه١ ص ىف انركذ اك ةيرق ىحلا له : مهضعب انلأس
 اهنوك اما . ًاحالطسا ناو تهغل نا ”هنيدم ال ”هيرق ىحلا : لوقت

 ةيرقلا مهظرعت دنع مهمالك نم صاظفأ نييؤغللا حالطصا بجومي ”هيرق
 "هيافك ىف لاقو . عماججلا رصملا : :هيرقلا : ىدابا زوريفلا لاق دقف
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 [ ةيماعلا دادغب ةغل ىف ةماع ةرظأ ]

 ىلع عقتو « ًارارق ذخلاو هينبالا هب تلصتا ناكم لك -هيرقلا : ظفحتملا

 اهلود ناكام :هنيدملا : ليقو : طبحلا طيحم ىفو ها .اهريغو ندملا
 مل روس ىحلل نكمل املف هيلعو . ها «. دلبلاو ةهيرقلا فالح روس

 ءقفل ةهنيدملا مما اهيلع قلطينا زي
 ”ةعارز لها اهناكس بلغا ىتلإ ةدلبلا ع :هيرقلاف ًاحالطصا اماو

 هظفحاف . ةئيدم ةلك اهيف قدصإالو ىلا ىف قدصي ًاضرا اذهو . ةحالفو

 . لفغت الو

 - م

 ( ةمت ) ةيماعلا دادغب ةغل ىف ةماع ةرظن

 5 ب ا 5 5 يسال ربل و ديعدشتا ( ةيمرالا ) ةمئايرسلا وا ةنادلكلا تادرفملا روت ىلا

 : ةريبشلا تاسبالا هذه ىرمعلا قابلا

 وبالخو اهالال حسم

 وباش تراخو اننذوحك

 ا ثاقت-طرب ولاواحد

 اشاش نبا ازيكرك ترامو

 وزابق وسمع سق وجرف
 وزاب وزاخ وزيح تكحام

 اك-دام اجمس ايعش

 اكس رح سج رج رام ةعيب

 وبال وريح تمش احيش

 ليل هشاعب اننكم سقو

 اسشاربو وطول اًقومش
 لدومش تقاحساو انوي

 وزالس ىب ولختساو وداب

 لدنط تطرب اكحانبط

 اكيسمط اشاق ىنوءشو

 لزلا اقوم افوخ
20061 
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 [ ةماعلا دادغب ةغاىف ةماع ةرظن ] 164غ

 ىدصبق ايعش تدطوب رب © ىنط تطرب وزيدخ تداج
 لجل تفحصب احيممو ىن.غوقاب هعبغ ةمخل
 اطر اثو-طاق و_خود هثيئايشاو اخيه جنط
 ليورا ةواكح نيع ط_ةهق اثي_ثو ىل طرب تيرق

 عم ًاسفقاو تنك ا » : ىفاصرلا لاق :هيكرتلا ملكلا دوجو ىلاو

 : تلق ؟ دير“ نبا : لاق لجر ىلا مده ءا ماس رسج ىلع نيفقاولا
 لق ٠ ماللا منو ؟ ( ىلاق ) تنأآأ : لاقف . ءآ ماس ىلا رويعلا ديرا

 ”هيماهفتسالا ةللا ىلع داعاف ؟ اذهاي ىنعت امو : تلقف . دارإ امل نطفا
 ؟ الما انه ثنا ميقما : لاقف . ًاضيا مهفا ملف . ( انه ) هلك ايف دازو

 ( قلاق )نم اهذخا دق ( ىلاق ) اهلك نا ثملع ذاليحو . ال: تاقف

 ىف ةريثك رئاظن مولا :هملكلا هذهملو . ”هكرتلا تهغللا ىف ءاقيلا ىندع

 ام ع ًافيرصت ءامسالاو لاعفالا نوق رضي مهعمست كاف . "ةماعلا ةهقل

 . هشوثلال ىا ( ىركف زوبنال ): نولوقيأ ةيكصرت رداسم نم

 نم . ىىدسا ىا ( شاجا انا ) : نولو-ةيو . قءزوب نم هنوذخأي
 ةموكلاىرومامو دنجلا دارفا ىلع ظافلالا ءذه بلغتو . ( قءش اج )

 ( ةيوللاشكاد بهذا ) : ىدذحال كوم ىدنجلا عمستت برعلا ءانبا نم

 امسنكاىا ( ضرالا كريس ) : لوو ( كمردشكد ) نم . اهادب ىا

 ىتيقدت حاسما : ( ىتكف ليسا انا ) : لويو . ( كمرويس ) نم

 ”ةموكتملا قزومام دحاب ةرم تءمتجا دقو . كملس نم . اهولجاو

 : ادكه نرضاملا ضب ملكي ذخاف لفاح سلجب ىف دادغس
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 16 [ هيماعلا دادغب ”هغا ىف "ماع ةرظن ]

 «قو' اندعس كلمالسلا الخد املف « نالف تدب ىلا سما انحر »

 قانارق ناك نابدرنلا نا امبو . ”ه«هدهنم نابدرتاا تاياب نه ”هياب تناكو

 همراق ةروصب اندمقو , ةدوالا انلخدت اندعص ء هسا« . ىجر تع

 « لا ... ىتتقلص ىدنع لص , كنوس ءايضلا ناكو « قثيراق

 ةكرتلاملكتول لجرلا رض ام: الئاق نيسلاجلا دحانذاىف تسمهف
 هذه نع اهدرجو اهلها نم وهو ةهيدادؤبلا "هج رادلا "هيب رعلاب ملكتوا

 خسلاب "هيسرعلا ةءغللا ىلع ىضتام مظعا نم اذهو  ؟ ةهيكرتلا ظافلالا

 ثحبااىصقتسا نا تدرا ولو . ىلءالا امعضو نع هب جر تداك ىت>

 ةهسمتلا ةهغللا هذه هب تيئمام ىلع داضلاب نيقطانلا يكس ام تنال انه

 .ما < . دادي ىف ظحلا

 ضع ىلا تبرسست دق ظافاالا هذه ضعب نا هركذ ىنءوسي امو

 اندئارج بابرا ىسعو . اهتعمسب ترضاف ”هيقارعلا تالحلاو دّيارجلا
 اهاياىداقتلا نع الو ء هذه ةهيماملا انتغلل صو نه !وؤاتسيال ؟ةيلحلا
 دوءا ضب ركذ ىلع تأرجت ىنال ىظلا ىب اوؤيسيال نا مهوجرا اك

 ىنا مهتارضحل دكواف . مهيدل ًاناسحتساو ”الوبق فداصتال امير ةهفيفط
 ةهصااخلا هيحلاو نطولا ىلع ةريغلا لماب ًاعفدنم تدتكام ترك دق

 ريطألا ىمالا اذه ىف ىتدزاؤمب نوءوقي مهنيلايو ريغال ءاسجتلا هيوذل
 باصتلا نع وهاعابنع نيضوعم ءرغلا مهدئارج اهنم نوهزميو ناشلا

 ٠ مالسلاو ماقملا اذه ىف فاك ردقلا اذهو . نايبلاو هجهالا حيصف

 ىسع قدر
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 [ امهيحاوتو ةلأاو البرك ىلا ةرفس ] 16

 ىلروكلتا قمم

 ةرصبلا ىف ريمشلا تنبلا بحاص ىلروكنا نا ءاقدصالا دحا انهبن

 ىنعف مث نمو . ”هينمرالا ”هفللإ ةرقنا ةدلب صو ةروكحن! نم قتشم

 . ءانمهوت مك . باعلا ال « ىرقنالا » ةهيسرافلا فاكلاب ىلروكتا

 ركشنف ٠ قارعلا ىف ةلمعتسملا هيماعلا ةهَعبرطلا ىلع ىهءايلاو ماللاب ةءنلاو

 . اذه هيبشأ ىلع بيدالا

 ىسع قوزر

 -هه»و-

 امممحاونو ةلملاو البرك ىلا ةرفس
 ( قباسإ قحال )

 (ةديدجلا البرك ) امسال ء رورسلا مظعإ(الب رك ) رظنم انرس دقو
 تيزلا تاذ حيباصملاو ليدانقلا اهريثت اهلك ةرانم اهقرط ناف ون رهشوا

 ةعساولا قرطلا ةدهاشم دوعتيمل ناك اذا دادغب نم مداقلاو . ىرجحلا

 مظعا شهدي ها روزلا هتنيدم نه جر مل ناك اذاوا هضيرعلا تاداجلاو

 ايف ىرجنأ ىتلا ةحيسفلا عراوشلا هذه ةيم لوال هتيور دنع شهدلا

 ىرت ىتلا عرراسمتل5 امنود لو لئاحال ًاقلطم ًايرج ةيوهالاو حابرلا

 . ةينامعلا اندالب ندم بلغاو دادغب ةقزا ىف

 وهو ةهئيدملا راج دحا ىلع ًافيض انلزن ”هنيدملا اناوخد دنعو

 ائقاف ءهف 39 ةةلزنم انل دعادق ناك ىذلا ىدهم ددسلا طاص دسلا
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 كف [ امهحاونو ةلخلاو البرك ىلا ةرفس ]

 عم ةنيدلا ىفام ةفراشا انجرخ ىلوالا ةلدلا ىفو . نيتليلو ًاراهن هيف

 تاوومق ةدع ىلع انررش قرطلا ىف لوجتو فوطن انذخاو . دمحا ديسلا

 ء انسح دجاسمو : ءاحيف عماوج اهيف انبارو قيسنتلاو بيئرتلا ةنسح

 اروصتو 5 ءايرثلا نم اديدع دع ىوان قدافو ءاانبلا ”ةميد اياكتو

 ًاراجشاو  ءكنغ ًاضايرو « ةيراج ًاراهلاو « ءآروف ًارودو , هقهاش

 نا ذا ٠ قارعلا رايد ندم تاهما نم البرك اندجو ةصالخلاو . ءايبغ

 <يلار !مءانصو , ”همدقتم اهتعارزو « ”هقئان اهتراحتو « ”هعساو اهتورك

 اهسالع ريثكب دادغإ عانص ةرومه نوقوفي عانصلا ضعإ نا ىتح« ةريهش
 طخلاند>و ريوصتلاو نداعملا ىلعرفأاو شقنااو زيراتلاو ىثولا ىف

 لاكش ىل-ع سفناو نما ًابشخ بشخلا سييلتو عيصرتلاو "هغايصلإو
 51 ”ةيسدلهو "ةيسرافو ةيدلهو "هس اع ”ةعادبإ موددو

 .هفصوانقيسق لالا ىف ءرث ملم انيار تيسلا موي ناكو دغلا ناك امو
 مهم ىطامتل نيذلا انياءاممو انئافرحو اننالمز راجتلا دنع فن انكو

 . ما ريشلاو عيبلاب

 بذع هؤامو ( ربغصتلاب )( ”هينيسحلا ) همسا رهن ةهنيدملاجراخ ىفو
 جرحت ظسبقلا ىف بضني هءام نا الا ء« ناكسلا برشي هنمو تارف
 رفح ىلا مهلغا رطضيق « ءاملا نم ولغيو سوسفنلا قيضتو « رودصلا

 ضارمالا داوتتا ةهيوذع ةينيسملا ءام نود ىهو اههابه برشو رابآلا
 ةموكحلا نا للءالاو.ةدفاولا ءآودالاو تايناك ًاميرذ ًاوشف مهني وشفتو
 : هنملا لوط ةهام ظفحو رهلا رفح ف ىت
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 [ امهيحاونو ةلأاو اليرك ىلا ةرفس ليل

 ةهتكتو ( ىارس ) ةموكح رادو ىركسع ىنشتسم البرك ىفو

 تايمسيقو ةيدلبو ديرو قرب رادو « ةريثك تامامحو ؟ةياديصو دلدال

 زلكنالا اهيعر بلغاو 6-0 لكولاو ةهيزيلكنا ةهياصاق انفو ., ةديدع

 (ىساقوت) فاقءوك نه اضيا مهوهو ىمور لصنق اضيا ايفو دونهلا نع

 ٠ ريمشأا اشاب تحدم ىلا ىتترت ةديدجلا البرك ةئهو

 ءنينامعلان افلا ؟ اهم 2( ةمدئأةعمثلم رحل ا ماك ددع غاببو

 الفلا مءاو رصانملا ىناتلا بناجالا ضءبو نييناريالا ن ءافلا واو

 ايف سيلو . ةديعبلا رايدلا نم اهيلا نيدفاولا ءابرغلاو راوزلا ند

 .دورملا نم ددع اف نكل ىراصن

 اماو هتبوطرل فيلا ىف ىدرو ءاتشلا ف لدتف ةلبرك اوه اما

 ٠ هب دتعإ قرف نودب قارعلا ندمرئاس ءآ وه هبشيف "هنسلا مايا رئاس ىف
 تنب نبا نيسحلا ريق ةرايز وه الب رك ىلا نيملسملا باجي ىذلاو

 نوفدم نيسحلاو تيبلا لآ ءآدبش نم "عاج روبقو نيملسملا لوسر

 رجالاب ةئبم اهلك ةقو نذام ثالث هيف ء .انبلا نسح رخاف عماج ق

 نانريكناتعاس ًاضيا كانهو. زبربالا بهذلا نم ةحيفصب ةاشفمو يناغاقلا

 . قهاش جرب ىلع هيثيم ةعاس لكو ناتئاقد

 عاج وهو ٠ آلا ىف ًاندح قباسلا نع لال رخآ مماجالا رك ىفو

 ةروصلا ىلع نان ريك ناتعاسو ناتيقو . ناتيدنع ضيا ةقو نايعأا

 ءابفصوو اهركذ مدقتملا

 عراوشلاو "هقزالا قيض زرطلاو ءانبلا م.دق مق "هنيدملا هذه يفو
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 0 [ امهيحاونو ةلاو البرك ىلا ةرفس 7

 اهنأنضي بلغاو عنصلا عيدي قاوسالا كلت ىف عاببام نا الا قاوسالاو

 نم ًاريثك رظالا دها_كي اميسال سراف دالب عئاضب لكا_ث

 :كانهو « ( رفصلا ) رفصالا ساحنلا نم ةريغصو ةريك نه سوطلا

 اهيرت عج ) برتلا ىهو . الب ركص ريغ ىف عابت اهارثال ”هعاس

 ضرا نم اهمءارت ذا راذفلا نم ”همطق نع ةراسع ىهو ( 7 هل لغ

3 

 و-توا ةليطتسموا فر صوا ةريدتسم ةروص ىلع تابجو ءالبرك
 نولصيو 5 وت اهنولءجبف ةالصلا تقو :هعيشلا اهذختي كلذ

 ٠ ايريلع نرجاس دوه نيمجت
 ”هيسرافلا لكشلا هفلتلا ”هيذحالا عاونا اهقاوسا ىف زكحي امو

 ”هيلاسش نك نم صااخلا رخافلا نارفعزلا تيناوحلا ىف ىرتو . زرطلا

 . دادشب ىف هلثم دحال مم شغو

 نيريثك ناالا اهيف مجعلا ةرثكل "هيسرافلا ءاليرك لها باغا -هغلو

 اهب ملكتلا نوتسحيو ”هيبرعلا اوملعآ مهم

 ءااضق زكرم ىهو ةضقا :هثالث ىلا ءالب_ كحرءاول مهو

 ىف ا-مم ثالث : و حاوي يمس ىلاو فجدالاو :هيدئهلاو ءالب ركص

 ةدحاوو ةتافشو ةهيلاحرلاو بيسملا : اهؤامساو ءاضقلا : كرم

 ةهيحرلاو ةقوكلا : ىهو فلا ىف ثالثو لفكسلا هو ”هيدئهلا ىف

 . ةجانلاو

 2 انرطقو ًاحابص انضمت ناس ع دحالا رام ناك املو

 ١ ىلا انمجرف ةرشاعلا "هعاسلا وحتى ءالبرك انحربو تالجعلا
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 [ امهيحاونو ةلخلاو البرك ىلا ةرفس ] 1

 انمقووبيسملا ىلا مث « ًاعبر الا ةريشع :هيئاثلا ”هعاسلا وحن هللا دبع نب

 ةهعبارلا ةهعاسلاىف بيسملانم انرمس مث « ًاثلث الا :هتلاثلا "هعاسلا ىلا ايف

 ىلا انمجر ًافصن الا هسماخلا ”هعاسلا ىف انكاكو « ةلهلا نيبلاط ًاثلثالا

 انكسوف ( ةوصحلا ناخ ) ىلا الحترا مث . اهيف انحرتساف :هيردنكمالا

 وهو . ”هحارتسالل هيف انقاو « ىنئاقد رسسثعو ”همباسلا "هعاسلا ىف هيلا

 هكدو ءاتسشال [ ١ ] جانكاو رمح هيقو لفاوقلا هيف فش عاو ناخ

 اذهو « ةوهق ناذلا بئاحيو « نورئاسملا اهيلع عمجطضإ فرصلل ةريبك

 ةهعاسلاوحن نطوملا كلذنم انءظ انيدغت نا دعا نمو .

 ةهعاسلا ىف انغلب ىت> ايت ًايرج تالجعلا انب تر فصنو ماع
 :ه ىرام ل

 نه غرفا » ءاندجو اننال هيف فش ملو ( هيرصانلا ناخ ) ىلا ةرشاعل

 « ىموم ما داؤف

 ( ليواحللا ناخ ) انينا ىتح انتل رهظ ىلع ضرالا بهن انلذ امو
 ناخ ىلع لمت ةلحرملا هذهو . هيف انفةوف « سمشلا بوىغ دنع

 انتليل انتبف « جاسم ”"هطوخم عافت را الو اهيف ولعال رود ضماو عساو

 وحن هنم انرسو انظقيتسسا حصلا هنيبج نع حي.بصلا رفسا امو . كانه

 ( ريفصتلاب ) ( شريوك) وحت نيوجتم فصنو ةرشع ”هيناثلا ”هعاسلا
 ليئوتاع هللا حتف ليوتاع ( ىتاالل ةهمئتلا )

 طوبض»

 ةهعدقلا جودنك هلك رصق د'ادغب لها دنع وهو جنك مج جانكألا 1

 ( برعلا هغل ) ٠ ةوهسلا ىحصفلا اهتييعو هيسرافلا
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 10. 0-117ءمط»ته 1

-#4« 5 

 8س

 1مم قدعادتم ؟مدصلعمغ نصع همدحعااع رتالع ةدع 16 (نطقخاس

 هآا- قهعوط: 8ءلص-  ةططقلقم. 121

 1ع 8ةطمالط ها 19 طقطوفو [معتعأا لع ممم عون

 ١ طتفأ معو ادعق, ع6مععمم] ف ندعقر !!غ6عدأ "عذر عن م5103

 عمم 1ع دتص] 1539

 لع تعدم فايحعمغ لع © ذنس (هبع ل طنمطستمل 1032

 115. فماعسمست لعم ماقمعم لع ممكتع مدع آعحتم 133

 1عو الذعدع ة[هدسصعمأاد قهططقتدأ لعد قش 8قثجسسل 134

 طعم وانعق ةانتع لمنع معاابعو ةعمطع : ة1دعاستو [1ظ وزع

 ممامغط] هغ 11م (0ع 2602 ) 147

 وانعم لم ةعدعاع مالا تاتبط (ناهتددصجما لمن مد مامق)

 61146 مدع 16 8. 2. (©طعئاعطم,8 ل. 149

 آع الئاادعع لو درع 159

 قرععجت عقمفمأ عدم ]ه اهصعمع ؟اناعنمتسع ةعولطوب 1 آديك-

 لهل هك مس لت 1 ةعودنم نما عمامم (ةسلم) 158
 طي ضهماهوتع 0' كة دعمستات 1تان
 معسعتتمم» 8 ![؟جمطقافب 11!اهط عغاعدعم ةعوجتسددم[سدأغو) اتا
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 اظا - ليال لين
»> 

 موسع 116 مةندمع , عساك ودع تأ طتقأ منع
 موموتعمفسأ هسع هزه 14 2019,

 30 ومع
 قوم 1ه 02مععاتو» 06و ةمعم (نويصصدمب 06 ]1 6عمزررو أهرام

 هج مو
 16وعاعس هب كعك :16 2. قة صفع وعم_!([دستمر(حمرردع

 تنيامت
 مق طممسعسعمأ رمد 238030 عم ةمس ؟7ةلدرعان50١04

 03 > 169 مرتو 06 اهصونع ةجوطع 9٠

 0 » > »>  6و 12

 طرت لح 1[.ممانع 1338080. 4 ماوقهطعو طوصصعد

 5 » > ["ةنهصوو :150

 ايل 117 0كمطنو 1

 60 941 ندللالعمكا لل نع الا كناعملا



 - 00 أ 0

 : نيلسرملا نييلمركلا ءاب الا د
 « ىلمركلأ ىرام ساتسنأ بالا : اهزايتما بحاص

 » ىليجدلا مظاك لوؤسملا اهريدم

#١ 

 فاصنو ىديحي : اهتيالوو دادغب ف اهكارتشا لدب

 تاكنرف ةعدت : ناسللا ةسرعلا رئيدلا_ قو

 اكنرف رشع انما : ةيبنجالا رايدلا فو

 فاصلو كنرف .جراخلا ىفو غاد شورق 4 دادغب ىف ددعلا نم

 اولا ىتاثلا نرشل نع ه ددعلا

 بادآآلا ةعبطم ىف تعبط [ دادغب ]
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 نيماضملا نروانع

 كل هءآ يصاس لالطا فضو
 1. ىرطغبضلاو عوعولاو عبعبلا

 نأ مييبلا ىف ةهثيدحلا ىنابملا
 184 نييامركلا مدق صوصخم مهن هفوصتملا ايسالو ءاملعلا ىلا لاؤس
 اك راونالا قراشم باتك هلعل « ثيدحلا :هغل ىف باتك

 144 « مثالا تاقبط » باتك عبط دقن
 1و١ هتابداو قرشلا ءاملع ىلع حارتقا
 لذ نكورب باذه
 1 راوملاو سونافلا
 لكل زاانطا لقن مرحت
 1 وا/ هرواج امو قارعلا ىف رهثلا عئاقو خعردات
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 ١و11ةنسىناثلانيرشن 1م ةنس لاوشنعسماخإا ءزجلا

 را لالطا فصو

 دج سم ىف تمقو « اهرونس هادو ترصو 1 صاسنم تجرخ اذا

 ىذلا عماجلا اذه وهو : ًابيرقت رتم هم٠ دعب ىلع كلذو « « ةيولملا -

 لواىف عماسجلا دجتلا ميشا نإ لكوتملا ىو » : ىبوقعيلا هنع لاق

 قاوسالاو عئاطقلا نم “ ىث هبىلهتيال لزانملا جراخ عساو عض وه ىف ىيحلا

 ال ( ًاناورذاش ىا) ءامةراوف هيف لعجو هءانب مكحاو هعسوو هنفنأو

 نم ”هميظءةءساو ٍفوفم "هئاث نم هيلا قرطلا لعجو « اهؤام عطقتم

 تيناوح راقص لك « « حايد نب ميهاربا ىداو نم ذخاي ىذلإ عراشلا

 ”هثام فييص 2 ضرع « تاءاببلاو تاءانصلاو تاراجتلا فائصا اهبخ
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 [ ءآ ماس لالطا فصو ] 1

 رضحاذا ددسملا ىلا لوخدلا هيلع قضي 5 « ءادوسلا عارألاب عارذ

 ىلا فص لك نءو « هلج روهليعو هع ةوجوأ هشو.ج ىف 5 عيا دحدملا

 < ساسلا ”هماط نم ةهعامج عئاطق اهي ككسو بورد هي 5 ىذلا فعلا

 تاعائندلاو نهملاوىقا اوال لها مسلاو, رودلاو لزانا

 انعم عماجلا دجسملا فوفصيف ىتلا قاوسالاو تيناوللا ك

 سانا 1-0

 اذنه ناىف بير قبيل ىتح ةراوفلا كالت راثآ مويلا تدجو دقو

 املاح ىف ع هبولملا ءاَش نع ةاضأ اذه « لكوتملا هان ىذلا وه مالا

 ناك ىنا ةرؤقزلا زرط ىلع ؛منال « مال-الاىفةهنذئم مدقا ىهو « ىلوالا

 مهتادابع تويبىف نييلبالاو نيينانرطاو نييئادلكلا نم "هئباصلا اهدا

 :نادلكلا نع ىملدنالا دعاص مالكهنمو. « لكلا برعلا ايمي ناكو

 ريبدت ىلا قيرط-لا ضرالا روم »نه رخالا قشلا لهال اوجرن مهو
 جرطو « ابسئابط زا_مظاو 2« بك اوكسلا ىوق بالجتسال « لكيلا

 ةصوصخت ارييادتلا بورضو «اهل' هب رقألا نيبارقلا عاوتاب « اهيلع اهناعامذ

 نواب ”هقبط لكو تاقبط عبس ىلع جاربالا هذه تناكو .ءا«. اهم

 جراخلا نم اهالعا ىلا دعصيو . اهب صخ ىذلا ةرايسلا نول قفاوي

 . ىولم لكش ىلع كلذ لكو لخادلا نم ال
 ةليوحتت روكذملا ةروصلا ىلع ”هنذثملا كلت ىنإ لكوتملا نا ىهاظلاو

 اوناك هئباصلا نال < مال_سالا نيد ىلا ةئباصلل "ةلاتساو اهيل راظنالل

 رصعلا كلذ مولع عيمجىف اوعرب دقو نييسابعلا ءافلخلا دهعىف نيريثك

 ةراضحلا بابسا نال مويلا انلاببرطخيال رخآ ببس كانه نوكينا لمتحيو
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 535 [ ءآ صاس لالطإ فدو ]

 (150) ضرنلا هيج

 هرلع غابيو قم (8.0) نيضر !'ر

 ]١[ اجرب (18) لواعلا ىف هس
 هركذمدقت ام ريك ١ جربهناكرا نم نكر لكذ و جار (م) ضرعلا ىفو

 شرملاو 'لواعلا باجف ن راك نا جرب جرب ل يا 0 د

 نارتيتن-و راثما 0 وا مدقلاعبرو مدت ل طق ريدتسهو

 (11)رامدقلا عبدو ًايدف(يحرذكدالا جاب نم جرب ل لك رمق ريدتسمو

 بابو باب لكح نيبو باب (1م) هيفو ًارتميتنس نونامتو هعستو ًارتم
 لباقف ىلسالا هباب اما . كلذ نود نوكحي دقو ار. (0) بارق
 اههاباقيو . للبلق ”ىثب ًاضرعو ءالوط هنود ناباب هيبئاج ىلعو . ةلبقلل

 ةةئالث ىف فصتو رزاثما هس طسوالا بالا ولعو . اهردقي نإباب ًاضيا

 ناتثلا رولا لخادنم روكذملا بالا طئاح ىلءا ىفو . ًابضرع راتما

 ضرع نيم ن» ًاوحن ةاكشم لك لوط ابي ( ؟ ) ةاكشم نو رشعو

 . ارامددلس (؟0) و رم

 "ةهيكرت ”هظفللاو « ”ةلوق » جربلا قارعلا لها ىمسي مويلا « » ١
 ”هنزورلا ًاضيا اهيف لاقيو ٠ ”هيرعملا ”هيسرافلاب نشورلا ىه ةاكشملا (5)

 ”هنوزارلا نولوقي قارعلا ماوع ضمبو
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 [ مآ ماس لالطا فضو ل 15

 نوكي ىذلا طئاخلاف نيدوكذملا نيبابلا ربكب ناباب ًاضيا روسلا ىفو
 بناجلانم روكذملا طئاحلانكر ىفو.ربكألا بابلا تلخد اذا كراسي نع

 نكد ىفو ٠ هلثم باب هلبا-ةيو رتم فدنب لجرلا ولعي ريغص باب رخالا
 طئاخلا نكر ىفو . امهردّب ناباب ىلصالا بابلا طئاح لباَش ىذلا طئاحلا

 باب نيطثاللا ىتلم دنع ىلصالا بابلا تاخد اذا كنيينع نوكي ىذلا

 . هلثم باب ًاضيا هلباقو . هفصو ركذ مدقت ىذلا بابلاك ريغص

 ”ههجلا ىلا ناتذفان ناتئزور طئاحلا سأر ىف امهنم باب لك قومو

 . ضرعلاو لوطلا ىف اهركاذ مدقالا ىككاشملا ردع ىرخالا

 نا الا . ريغ ال ماكر ضاّقنانء ةرابع موءلا وهف ددسملا ءانف اماو

 راثآ نع رساف هنم بئاج بارت فدك د لفتره ةهمالعلا روتكدلا .

 قاباطلاب شورفم هلكءانفلاو . قاور راو اهركذ ىم ىتلا ةراوذلا

 داذقب ىف مويلا لمعتسملا رجالا ردق وه قاباطلا كلذ ردقو رجالاوا

 لِيلَس ريكا ءا ماس قاباط ناك امبرو .ًارتميتت- (م.) هش عوهلوط ىا

 : ًانخم دادغب رجا نود هنكل

 نم ىلدالابابلا مادق (ناكدىأ 2 كد روكذملا روتكدلاهفشتكا امو

 ناكدلا دنعو .فصنو رتم ضرع ىفنارتم اهلوطو فصتو رتماهولعجراخلا

 لوطا هنا نظيو . فصنو رثم هضرعو راتءا ةهئالثهاوطربق جراقلا نع

 . نيرتم ءاهز ”هبطصملانيبو هنيبو. مدرلا تحن لخادهف رطنال دهاشي ام

 بارقدقمع بادرس راتما (١1)هفاسم ىلع جراخلا نمربقلا كلذ ءآروو

 .ىلصالا هقمع رادقم فرعإ الو ةريثك ًاضاقنا هيف نا ريغ راما ( ) ٠١
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 1 5 ما ماس لالطا فضو 7

 ىدادغلا اف وس ا ددعسملا ! طكح هلم ى ىذا قااطلا اما

 نا الا . اه .ريسكت روكدملاىلاحلا

 : نوف وسي ىذا رمق ىا هع
 (0) نم هنخلأ غلف رجالا دهنم نيذلاما . ةرتمبةلس (19) هءريسكت

 0 ىلا
 رجالا ورفع هعساو اذ ةلدلا ةهجنم رولا ىذي نعبو

 ىرسخال ةةه>ا نم دجسملا روس . روز : ةوطخ نو هتحام

 هيلز وما دحا ىنعو ارثم (80) ةضاع ب وم ءانقلا كاذل ةباقملا

 ةيماعو لاع ىأ مولا دجسلا ىمسي اجو

 دوعمأ ىف ةمالا هو ةجرد

 عو ملام دوقعم ابا وهف تاجراملا كامل اما ارتمستنس

 مسي لحم اهسار ىفو اذ" روكذملا بلا ضرعو ولع لثم
 0 0 7 اهي دمصي ىتلا "ظرطلا ضرعو . الجر

0 



 [ أ صاس لالطا فسو ] كا

 ىيغال قئاقد عبرا دوعملا ةدمو ارتم (47)وا ةوطخ (؛..) تسلا
 ىلعالا نمو آرتم نيسلاو نيعبرالا نيبف لفسالا نه ”هيولملا طرح اما
 روس نيب ىذلا ءانفلاو . ًارتم (ه0٠) اهعافتراو ًارتم (0) و (18)نيب
 ءاتفلا كلذ لاذكو قاباطلاوا رجالاب هلكشورفم ”هيولملاو دج_ملا

 "هقرفتم ىهو لطت_ه رودم اهضعبو مبرم اهشعإ رجالاب ةينبم دمع

 . ةةتوافت٠ اهني تافاسملاو

 «ىسيع روس » هوم روس ءارولا نم ةئع نعو دحسملا باجيو

 ىسعوا ىلع نإ ىدبع وه له ىسع اذه وهنع قيقحتلا ىلع م الو

 هداريا دنع نادإبلا باتكىف هركذي مل ىبوقعيلا نال ىسابعلا ىموم نب
 ءا6 ىسيعما روس د هيمسي موضعي وهباوكا ةةقيلخلا اهعقاىتلا تاءاطقالا

 نم روسلا اذه ءانبو تايعادتم تافر ضعب ىوس هنم ىلا قبب ملو

 لولت هتحاسىفو رثم (00) هضرعو ًارتم (م+0٠) هلوط :هفاسمو نيالأ

 . راكو راغص

 ةريثك لولت ىنعل كتهج نع رمال. :هفاسم ىلع ىدع روساروو

 موديلا فورعملا امنه مسق نع رك ذلا فنالا فسته روتكدلا فشكا
 فرغ نع ةرابع ىه ةشا هيف ترهظت « لولم راد د مماب ماوعلا دنع

 ىلطمو نيللاب اهؤانبو . امض سعو اماوط يف ”هفلتخع ضع اهذعب ةلصتم
 براضقروبلا اذه نولو . قرويلانم ءاشغ صخلا ىلعوصجلاب اهجراخ

 اما.فصنو نارتم اهيزبالا هذه ناط.ح نم قهاشلا ولعو . ”هقرزلا ىلا

 ةفلتخم شو اماردج ىفو . ضف خيام اهبضعيو عت سم اهضمرف امحاس
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 3 [ أ صضاس لالطا فسو ]

 راثالا كلن روص ذاتسالا روتكدلا ذخأ دقو . عئصلا :هعيدب لاكشالا

 اهناردج ضعب ىف انيار دقو . ىسمشلا ريوصتلاب ايف امو اهشومو
 ريغ ًارتميتلس 7٠١ امهم لك لوط ًارفح نيروفح ىمراقلا ملقلاب نيرطس

 ةهفللا ءانبا نم ةروملا الو روتكدلا الو ام امهتءارق ىلا دتهن مل اننا
 تهفو_ثكملا ا اهراثأ ساردناو اهدهع مدقل "هيسراؤلا

 . اراد نيريشعنم برش امج ةرابع ىه

 2 لوم ذا توقاي مجمم ىف راتلا نع ءاجام انركذي فصولا اذهو

 نب ىلع ندسحلا وبا لكذ 5 لكوتملا "هيفا ندم ضصاست ناك رمصق وه

 فوط, لجو ًاموب ىديب قئاولا ذخا : لاق هيبا نع مجذملا ىسحي

 تببلا ىلا ىهتا املف « هيف برعشي ًانيب اهب راتخيل .آيماسب :هنبالا
 نم نسا تيار له لاقو هلماتي لءجو هنسحتسا راتلاب فورعملا

 « ىأرضح اع تدلكتو“ هب هب نيم ؤملا ريما هللا عت تاع ع ؟ ءانبلا اذه

 نابيهر زيف هيب ةدوص اهتاج نم "هيج دوص هيف تناكحو
 حالصاو عضوملا شرفي ضاق « :هعيبلا ( 0 راج_:ةروص اهنسحاو

 ىثتنا املف ء برعسكلا ىف ائذخاو « نونغملاو ءامدنلا ريضحو , سلجلا

 دقو ٠ ”هثيدحو ”هعردق نم ”هغللا بتك ىف رابع ”هملكل دوجوال ( ) ١

 ىا]ىرا لصا نم اهينارصن ”هملكلاو ٠ اهانمم ىلعانفقو ىتح ًاريغك اهلع انثحبب
 1وتي نم اهب داريو ىهاسلا اهانممو (اراهش) نم [ ىلبنوا قايربسوا ىنادلك

 روتي ناك ىذلا ىمعالا سيسفلاو ٠ ”هعيبلا ىف [لِللا ةالص ىا ]دجبنلا بيار
 رهو دومم عج ] دجهلا ساري ىذلا سامشلاوا نهاكلاو ٠ ”هعيبلا همدخ

 [ اليل لصملا
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 [ مآ صاس لالطا فضو ] اه

 : تببلا طئاح ىلع بتكو افيطل ًانيكس ذخا برشلا ىف
 راهشلا ةروص لثم الو ال راتلا "حيك نيأرام

 رامزلاو اننلاوسالاو سج رثلابو رورملابفح ساحب
 رادقالا لزان هيافيس ه فام ناىوس بيع هيف سيل

 : لاقف . انحوو . اذه نه هنلودو نيئمؤملا ريما هللا ذيعإ تاقف

 ار الو ًاريخ ىلوق مدعي امو « مكتقو نم مكتاف امو مكناش

 اذه اياَع تيارف « ىأر نم رسب تاينس دعب تزتجاف : ىنع وبا لاق

 : بوتكم هناطيح نم طئاح ىلعو تيبلا

 برعلا ةدا_ساوناكو داليلا ىما انمز اوربد كولم رايد ىذه

 برخلا قسوجلاب هلأ ىلا رظناف هتءاط دعب مهبلعنامزلا ىصع

 بّرلاو ناطلسلاو زملا كلذنم اتاخ دق رانةلإو راوكربو

 ةوصوهيلع مالكلا نم ىذلا وهو . ها .لك وتملا اس تدب راوكربو

 ىف نون ناوكرب أطخ ءامس نم مهنمو رخالايف فلاب اراوكرب ةظفللا
 . مآ ماس نع همالك ىف توقاي هرك ذام ىلع رخآالا

 ةعاس عير ”هقاسم ىلع لامشلا ههج نم ّاضيا ىسع روس . دوو

 لكوتملا هفيلألا ( لقنيو لاّعبام ىلع ) ءاعنأ دقو « بجلا» ىري نم

 ضعب هنم تطقس دقو صخلاو قاباطلاب ىنبه روس بجلاب طيحيو ىسابعلا

 ىتئام نع نسال ةطيخم "هفاسمو . لئام عادم هنم قايلاو « تافرسسثلا

 ةعإيم ضرالان طب ىف ةريبك ةرفح نع ةرايع ىهف بجلا ةئيه اما . رم

 ٠ ضعب ىلا اهضمب دقني ابادرس نيرششع ىلا ىضفتف اهيف لزتت ناكرالا
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 1 [ .آيماس لالطأ فضو ]

 تو ةهئالث هضرعو ”هعبس هلوطو راتما ”ةعبرا اهته بادرمس لك قمحو
 نم برّشإم هيف انركلس دقوةلبقلا ىف هباب عقاو بادرس بيدارسلا هذه
 مث ةريثك ر ضاسقناى ما انيهتلا اننا ريغ ءرخآ ىلا لصن ملف ًارتم نيرشع
 روذصلا نم كلانهام ةرزكل ءردق ىردن الف هقمع اما. انجاردا انعجر
 . ضرالا باها ىلع ةرثعتتلا ةراجحلاو . هك ارم

 ىنادحو .نارته هضرعو رتم ؟ا هروغ نا مويلا هيف دهاشي ىذلاو
 بما اذه ىف ىضاملا نرقلا ىف ناك لاق ء! ماس لها نم نيرمعملا ضءبإ
 !! "كرب ىلا بلا نم ذفني بادرعم
 ىثمو ًارتم و٠ بارق هطيح :هفاسمو ارتم ٠» بارق غاببت ضرالا ىف

 بلا قع أما .اهرك ذ ىتأيسو عابس

 ةكارتءضاقناو روذدو كداكد اهلك ضرا ىف برغم تناو بجلا قوف
 ىتلا عابسلا كرب ىلع فت مث .ًارم م66 اهقاسم ضعي قوف اهذعب
 ةعإايمةرّش ىهو ( طوطبلا 00 لها اهيمسيو انا اهركذ سم
 15 بارق اهقمتو راتما 1١١( ) بارق اهطيحم ”هقاسم غاي ناكرالا
 عبارلا بالا هنم قبو "هئالثأا هيناوج تطةسدق روس ام طيحيو ل
 5 لوو . لئام ق[ااو تفارعث5 ضد امضي هلم تطقس دقو

 ”هفاسم لقتال ةريثك روذصو راحاو ضاقنا عبرالا هلاهج ىف روسلا
 ىبوقعلا اهركذ ىتلا رودقلا ضاقنا اهلعلو ”هعاس ثاث نع اهطيح
 لني نا ىلع مصتعملا مزع مث : ليوط مالك دعإ لاق نادلبلا باتك ىف
 كلا دبع نب دمحم رضحاف ( ىراصنلل ريد هيف ناكو ) عضوملا كلذب
 ريزولاىبأب فورعلا دلاخ نب دمحاو جرف نب رمعو داؤدىبا نبإو تايزلا
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 [ ىرطغيضلاو عوعولاو عبعبلا ] 1

 اهم مهلا اوعقداو ضرالا هذه ربدلا اذه باسا نم :اورتشامهل لاقو

 حلصا اوراتخا:لاقف نيسدنهملا يضحامث كلذ اولعفترانيد فالا ”هعبرا

 نه لحجر لك ىلا ريصو رومقلل عمضاوم ةدع اوراتخاف .عضاوملا هذه

 ءانب ناقاخ نب حتفلا ىبا جو-طيع ناقاخ ىلا ريصف رصق ءانب هباحصسا

 ىلا ىرمعلاب فورعملا رصقلا ءانب جرف نب رمع ىلاو ىناقاخلا قسوحلا

 راد نال ىه اهنا نظيو.ىبنتا .ىريزولاب فورعءملا رصصقلا ءانب ريزولاىبا
 رصّقي رادلا كلت فرع موسلاو اهلو> ةماعلا زادي ةةقورعملا ةئطاسلا

 . هللا ءاش نا اهركذ ىتأيسو :هفيللا

 ليجدلا مظاك 0 م 6( ولت ثحبال )
 -- سس » ل132 يس

 ىرطغبضلاو عوع ولاو عيبعبلا

 ىف تاو-هتو « نانيا تازن اذا صوص ابو,ماشلا رايد تاع.ه اذا
 نهدالوال تاسهمالا هلوقت املا تصنن مل . هيلاها توب ترزو هعوبر
 « عبمب عيعب : ناش نوعمست « هاا نهفيوخوا مهل نماكسا دنع
 اذه دياولا عمس اذاف ( نيعلا ناكسساو ءاباا مضب ) عبمبلا ءاج تكسا
 اذهب نيديرتامو عيبعلا ىنعمام : مالا تلاس اذاو .تكسو فاخ توصلا

 ىنا ىلع .كليلغ ىورب ًائيش كدرطت نا تعاطتسا اءو تدحلجلت ؟ ظفالا
 موق لاقف فرألا اذه ىنعم ىلع ىنوعلط, نا ءابدالا نه نيريثك تلأس
 ناويح كلذب داري قيرف لاقو . الا سبل فيوخت "هلك هذه : مهم
 لب : ةءامح تلاقو . ةيراضلا شوحولا نم هنا. الا فاصوالا لوهجم
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 لفل [ ىرطغيضلاو عوعولاو عبعبلا ]

 ناذالا ىل-ع ًابرغ ًاظفل لفطلا عامسا ىوس اهب داري ال "هلك عبمبل

 . تكسو فاخل
 يلف اهلنا و اهاصا فرعال ”هظفالا هذه نع ثحما تلزام ىنا مث

 نم ًاضيا اذهو . مايالا ءذه ىف الا رسلا ضماغ نه ايفام ىلع فقا

 . . دك الا باب نمال صرختلا باب

 ظاسفلا ةلبا_قم تناكف ىتاغ ىلا غولبال اهتذذلا ىتلا ةهطساولا اما

 . لاوحالا هذه لثم ىف نوقطتي اعو ضع اهذعب دالياا لها

 مهدا مو .ىعادلا تءاج ىا «ىئادلا تجو نولوهي لصوملا لها ناف

 نم هضعت ء مدا نبا مد اهماعطو « اههبشوا ةالعسلا "هيمادلاوا ىعادلاب

 لها نال "هحيو ”هظفالا نا ىهاظلاو. همد برعشت مث هدسج نم نطوم

 لفالا نا نيسبلاو .لوغلا تا اب نويو ىئادلا ًاضيا نوفرعإ قارعلا

 ءاحصقلا نال. ميدق همد لاا ىا هامدا ىنءع ءامد لمؤو. حيصق

 .ليستالو ىدت ىتلا هحشلا اهب نوديريو «تهيءادلا هجشلا د: نولوَش.

 مالك ىف دورولا ريدك ةلءاف ىنءع لعافو :هيءادلا ىنعع ىعادلا نوكتف
 مهلوق نوكيف هيلعو . نجاهو كراعو ضئاحو دهانو بءاكك برعلا

 ٠ ةالعسلا تءاج كلوقك ىئادلا تءاج

 كءاج ىا )ءىواولا كاج : مهئادلول نولوقي دادغإ ىف نوملسملاو
 كءاج ىا)ءنالطءيسلا كاجء(بئذلاكءاح ىا) ءبيذلا كاجء( ىوآ نبا

 نم دادغب ىلا ىتاي ةرطاسنلاىراصذ نم لالسلا لماع وهو)( نالتسلا

 ىلا عجريو لالسلا لمسنم تامهيرد بسكلل ءاتشلا ماياى ناتسدرك
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 [ ىرطغبضلاو عوعولاو عبعبلا ] نه

 5 مهلا اوءؤداو ضرالا هذه رئدلا اذه باكا نم :اورتشا مهل لاقو

 حلصا اوراتخا:لاقف نيسدنهملا ريشحامث كلذ اولعففرانيد فال ةهعبرا

 نه ل-جر لك ىلا ريصو روصقلل عضاوم ةدع اوراتخاف .عضاوملا هذه

 ءانب ناقاخ نب حتفلا ىبا جو_طرع ناقاخ ىلا ريصت رصق ءانب هباحصا

 ىلاو ىرمعلاب فورءملا رسقلا ءانب جرف نب رمع ىلاو ىناقاخلا قسوحلا

 راد نال ىه اهنا نظيو.ىبتتا .ىريزولاب فورءملا رصقلا ءانب ريزولاىبا
 رصَم رادلا كلت فرعآ موسلاو اهلود ةهماعلا رادب :هقورعملا ةهنطاسلا

 . للا ءاش نا اهركذ ىنأيسو ”هفيلطلا

 ليجدلا مظاك ٠0 م 6( ولن ثحبا )

 ىرطغبضلاو عوعولاو عيبعبلا

 ىف تاو-متو « نانا تلزن اذا صوص ابو,ماشلا رايد تامه اذا

 نهدالوال تامالا هلومت تصدت مث . هيلاها توب ترزو هعوبر

 « عمل عيعل : ناس نهعمست « هاا نهفيوختوا مهل نماكسسا دنع

 اذه دياولا عمس اذاف ( نيعلا ناكسساو ءابلا مشب ) عبمبلا ءاج تكسا
 اذهب نديرئامو عيبعبلا ىنعمام : مالا تلاس اذاو .تكسو فاخ توصلا

 ىنا ىلع .كليلغ ىورب ًائيش كدرطت نا تعاطتسا اءو تدلجحلت ؟ ظفالا
 موق لاقف فرألا اذه ىنعم ىلع ىنوعلطي نا ءابدالا نه نيريثك تلأس

 ناويح كلذب داري قيرف لاقو .الا سيل فيوخت "هلك هذه : مهنم

 لب : ة-ءاج تلاقو . ةيراضلا شوحولا نم هنا. الا فاصوالا لوهخي
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 < قع ناجم تعا ةولم اهتلقلا ىلا ةطساولا ام

 هلأ حألا ره لثءا نوفصتي نو ضع اهذعب داليا لها

 ٠ نأ تجو نوه لموملال ها نو

 ١ ع محو. ييشوا الملا ةمادلاوا ىئادلاب

 > حم اهلل هعاوا ةعد برشت مث هدسج نم نطوه

 لا نيكل ىلع ماا اس نوطإو ىماقلا اذيا نوفقرمي قارعلا

 هيدا لالا ىلا مامدأ ىتنمي ءامذد لمقوت حيصت

 هلا ةحشلا »: نولوه

 ةبف يني لمقر ينام ىلع ىمادلا نوكتف

 كفنان ضامو دقانو بعاكك برعلا

 . ةالملا تاع كاوقك ىكادلا تءاج

 باير نيو دادش ىف نوململاو

 كمال ام اح ىلا ) بيدا اجا( ىوآ نبا
 ننال لباع رهزإل( نالثسلا



 [ ىرطغيضلاو عوعولاو عبعبلا ] نفل

 ىراصتلاو«( ةالعسلا كتءاج ىا)؛ ةالعسلا كتج ء(عيبرلا رخاوا يف هنطو

 «عببسلا«عيسلا .ةولعسا!كثج ةولعسلا«ةولعسلا:نولوةب (نتةيدم لها نم

 < نوراسهلا « نوراهلا . ىواولا كاح . ىواولاءىواولا .٠ عييسلا كاج

 نوزبلا ًاضيا هنودسيو مضلا ركذلا طقلا وه نوراهلا ) نوياهلاكاج

 انموي ىف تاهمالا هلوقتام اذه . (ةعومضملا ىازلا ديدشتو ءابلا حتفب
 ًايقيقح سرتفملا ناوملا ىنعم نع جرخم ال ظافلالا هذه لكو . اذه

 ناي تادلاولا عمسا تنكف هند نيعبرا لبق اماو .  ايلايخوا ناك

 . عبعبلا ءاج ( نيعلا ناكساو ءابلا حتَش ) عيعب ء عبس . نهدالوال

 ,عاوعو« عاوعو وا . عوعولا ءاج ءعوعو « عوعو : ناَه نك نهنمو

 ءىوا نااذوه ىا) ىواولا اج ء ىواولا نبوه . عاوسعولا كءاج

 ٠ ( ىوأ نيا ءاج
 ناكساو ءابلا مضي لاقيو ىئاثبالاوا) ىاشلا عبعبلا نا ىرت اذهنف

 واولا حتفب لاسقيو ) ريغال هعاوعو وا قارعلا عوعو الا وهام ( نيعلا
 اهب اوهباش مهضعب ةهغل تناكف ءاب واولا بلق اما ( نيعلا ناكساو ءابلاو

 قشاوو قشاب : مهل وفك مهظافلا عش نم كلذ انتيئا دقو . طبنلا

 نم هبجو ىا ) همزوو ةهمزبو . ”هنيمس ىا "هك اوكوو :هكايكي ”هيراجو

 اماو . ةريثك كلذىلع دهاوشلاو ءرورو> الو ربربح هلامو . ( ماعطلا
 اميرو . ىرقلا لها ىف بلاغ اذهف نائباو ماشلا لها دنع حوتفملا مه

 ناروسكماهو نيميملا مشب شمشلا الثم نولوقيف ًاضيا رودكملا اومض
 :هيسرعلا ظاقلالا نياضال دهعلاقباسىف ًافورعم ناكراذهتو:. "هقبقطلا ىلع



 نين [ ىرطغبضلاو عوعولاو عبغبلا ]

 ىلع ًايرج كلذو ىنملا ىف ريغت نودب لوالا ىف ثالثلا تاكرحلاب ىهام
 . رسكلاوا حتفلاوا لوالا ىف مضل! قشمت نء موقو موق :هغل

 كلذكو دحاو “يبث عوعولاو عبعبلا نا كيدل تين دقف مث نمو

 :قاضالا ىلع :هغللا بادحا لاق . عوعولا ىنءءام نالا رظنتلف .عاوعولا

 ىواآ نبا توس : عاوعولاىف !ولاقو . بلعالاو ... ىوا نبا عوعولا

 اوداز نييوغللا رن ملو . ىناعملا هذه ريغ ىلا . ىوآ تانبو بالكلاو

 ليذ ىف انيأر اننا الا . رخآ ًاناويح نيروكذملا نيئاويحلا ىنعم ىلع

 ىوحتلا ىدادغبلا فطالا دبع دمح ىبا نيدلا قفوما بلعث حبصق

 2 فيسالا مده . ىوا ناب هيبش ناوي> . قنارفلا : هصئام ىوغالا

 (ةيبرعلاب) عوعولا هلا لاَغو . دسالاقنارف ىميو . هب ًارذنم حيصيو

 حصالا ىارلا وه اندنع اذهو . ما. برعم ىسراف( قئارفلا ىا ) وهو

 1اس اتاع] ءاملعلا دنع ىمسملا ًاضيا ضرالا قانع وه عوعولاو

 (دهدبك) لجنغلاو«قامملاو.اهنم ”هيبرعلا ىف ةريثك ءامسا ضرالا قانملو

 لجشلاو ( دهدبك ) لجنحلاو ( رجرك ) . لجتملاو . طفشلاو
 .اهريغو . لجنفلاو . "هفتلاو . ةليقلاو . ريذالاو .ديربلاو ( دهدبك)

 (27201ةيوسن رفلابو كناورب ”هيسرافلابو .قلوقءرق :هيكرتلابىمملا وهو

 امناكف عاوعولاوا عوعولاوا عبببلا ءاج اهدلول تلاق اذا مالا ناف هيلعو
 دسالا هءارووالا ىنأي ال عوعولا نا امب كسرتفيل دسالا ءاج : هل لوقت

 . اذهب رذنم كاذ ذا
 هدقالاب رملا ناك ىرت لهف . ظافلالا ءذهىنمم نالا انت ىع دقف
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 [ ىرطغبضلاو عوعولاو عبعبلا] 211/5

 امو لالا ءذه لثهىف هنولمعتإ ىذلا ظنالا ناك امو مهدالوا نوني

 ةفماكماوه
 2: مماوشإ مهدالوا نوف بردلا نك :اناق

 ”ىش وا ةلك ... ةروعت» ىرا ء سورحلا جات ىف

 رذلاو . ريطلا هب عزشي عرزلا وف بستي يذلا نينلاو

 ىلع..ط'او ةمجملا نيغلاب ىطغبضلا هلثمو . ها . اهشناوا ... ع

 طغ ابن عملو ٠ ىلا هب عزش ام وه : ديرد 7 . ةلميملا نعلاي

 ا ىور . ىطخ_ضلا ا تكسسا . لاقبو . طئاسطو
 ( نيهجولاب ) ىطة.ضلا : ورمع وبا لاقو . ( ةلمهااو ةهمح.لا نيغااب )

 نبا دسعناو « عيزفتلاف لمعتست ةهلك اهاكلو ء فرعي ”ىد سيل

 : ديرد

 ىط_غبطلاب عزف نا فضي ]  ىزاوز كزوز اهلعيو
 [ ىكنشت هدفنا ترقن ناو  ىكبت هسار تأطح اذا

 اهنا اندنعف ةظفالا لصا اماو . ةغالا نيواود ىف ءانبأرام اذه : الق

 !وق نم .ةأْط عبضلا كتءاج ىا ءأرط عيض د : كلوق نه ةتوحنم
 . أخ هلم ميلع جرخوا ديعب ناكمنم مهانا اذاموقاا ىلع نالذ ًارط

 .هريكذتو هئينأتب لوب ىرابنالا نبا نا الا ربشالا ىلع تا عبضلاو
 كءاج د : نيرصاننا لوقكح ىردطةيض برعلا ءاامدق لوقف هيلعو
 ىتح مهتاسلا ىلع دورولا ةريثك تناك ةظفللا هذهنا يهاظلاو .« عوعولا

 نايبصلا هب عزف ”يش : ىطغبضلا : لوق حيصفلا ليذ باص نا
 ا



 [ ىراغبضلاو عوعولاو عيعبلا ]

 تناك ماوعلا نا ىلع لدي اذهف .عطغبض له الو

 . فيديصتلا اذه هتفصو فرصتلا اذه ه تفرصت اهنا

 نم ةةوحن» ىطغبضلا تناك اذا : انأسي لئاسبرو
 ١ : انا . نيءااب « ىرطءض » ةغالا بتك ىف دري مل

 , ,اطلا ترواج الك ةمجمم ًانبغ ةلمهملا نيعلا نوبلَش اوناك

 نإ ,اثممو ةلءه!!نيعلاب طمملا يصاو نيفلاب ء طغما و : مهلوق

 ياو لسا ىلع ظفالا دروا يهزملا نا م . كلذ ريغو . هطمم لع

 0 مدس : ١ ىف ) نق دقت . ءولمعا نوجا مهلك نوبوغلا
 دام ع ةلك : نانروصقم نيغااو نيعلابىرطةشلاو ىرطعبضلا و
 . ., نارا ةرص . اذك ) هيذخ ىرطغبض ايو ىرطغيض ءاج : لاق

 55 : ع كلا لاق (ركذملاب
 ما . ىطتبضلاب عزت نا عزه

 يبملا اذه ىرأ كلا مث . توحنم لايف انيار ديؤي مالكلا اذبق

 رق انو . عبضلا امنوكب ىطفبض ةظفلا ممحرشىف توحنملا
 حاولا ظفالاب ممقرصت هب اوقرسصتو تودحنملا هلصا اوسذ

 ىلع هوصقنا هل مهلامعتسا رثك 1و . عبضلا ىنم وهو

 صقانتتو تاحنامزلا عم اهناف اهلامعتسا رثكي ىتلا داوملا

 مروالا نود وهو رخآ ايار كانه نا ىلع . هللا ءاش نا بصت

 ”هءلاو . أرط بغاض نم ”هتوحنم ”هظفللا نوكت امير

 , شحولا توصك توصب ناسنالا عزفف "ىهتخم
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 [ ميببلا ىف ةثيدحلا ىنابملا ] لهل

 . ملعا هللاو كقفاو ام امهنم

 لكو ٠ ماوقالا رئاس دنع ىطغبضلا نع مداق ددعف ثحبأ فوسو

 . بارق تا

 ميربلا ىف ”هئيددملا ىتاملا

 رازو تهيرقلا هذه هيدادغلا روهزلا ةدب رج“ ىبتاكم دحا فصو

 : لاق ىتايام هنم صلخت الصف بتكم اهام

 ةمقاو ىمجعلا قارعلا ىرق نم :هيرق مسا : ءآرلا حتفب ميربلا

 ىمو تارفلاو ةلجد نه هؤام عمج_ ىذلا رييكلا برعلا طش ةهفض ىلع

 .سرافجيلخ ف ىلا ةرصبلا ”هيالو نم”هيدوملا ًابيرقت قيرطلا فصتنءىف

 ىضرب هيسرافلا ”هيزماكنالا طفت "هك رش ىهو ةهيزيلكلا "هك رسشش تعءس دقو

 ةهمطقلا هذه نوكت نا ىلع ءانب ةهيرقلا هذه ريمعتل ناريا هموكح

 ضرا ى» هجارختساب زايتمالا تلان دقو ىرجحلا تيزال ًاعدوتسم

 مويلا تحبصا دقو ( "هند الو ةدم حصالاو ) ”هلس نيس ةدمل نمار

 .ةيفاكلاةيبرطا تادعملا نم اهيلا دريام رثكسل قارعلا ف ًاريطخ ًاماقم

 ِ ةمالك ىا

 ىا ديدح نه لطاسق ةروك ذا :هيزيلكلالا "ةكرششلا تدم دقو

 نويعلا ترحفت اذا ىتح ميربلا ىلا طفنلا جرخم لح نم ردح" بيبانا

 ردحتيف بييانالا كالت امنوطبىف تكردقىتلا ضاوحالاف اهلئاسببصت
 الو . اهيف عاببل دالبلا ىلا لمحي كانه نءو ميربلا ىلا ىرجحلا تيزلا

 طفلا ند عتاانإ [ يطع مييبلا نيبو لم رومان 1نيبا ةهقاملازا لقت



 ١ ميدل ف اهئيدخا ىئاج 7 300 5
 ه0 لوُض ىنع تدم دق بمألالا نف . ريشمج رهخ ”هيرخلأا ءدهو

 . اود لوحام كانه نياو
 رم فال ةرثمإ رد امراممب '"ىئدب ىلا ضرالا ةءامو

 رم مسقتلو . ديدحلا جيست نم كيدم أم طيحبو ةماوم ه0 ىلع
 هام سالاو ءادك) ةهيرحلا رئاخذلا عدوتمل مسق:نيمسق ىلا روهزلا
 الز لن تيوتا تيزلا لافشا ىف نيفظوتلاو لامعلا ناوند

 . ىرجحلا تيزال مسقو ( :هياديصلاو
 هو ام عاف ىلاسلا مسقلا وهو لوالا مقلا دهاعم اماق

 هلال نس لثع نودعلا رت ' مل طشاا ىلع لطم نيتقبط وذ رصق

 سرالا نم ةةحاسم كراس نعو .٠ ةرمصيلا ”هيالو ىف هتءاخحضو

 6 ىلع تامخ دقو . ءانغ ”هّسدح نامزلا ليقتسم ىف نوكت

 رسقلا ةروب فصتنم يذاع ىتح ًادادتما هعالضا ىدحا دن علضم

 املا : لاقي , ”هيقرشو ةيبغ نانو رصقال نوكي من مو . :هيلامشلا

 نااسنا تعرش ىم سولحال نيلحم انوكتا ةرو_صلا هذه ىلع انربد

 لاق . رييستلا ىلا ةةشدحلا نم ةدتم نانفالا اهيف تكيتشاو راجشالا

 ىرخاا ابطا تعم نينزحا نياطغ نانوكتس امهنا ىدنعو : بتاكملا

 نيشأا حهوو راهلا ةرارح نم اهل ًاظفح ”هيمئهملا لبانقلا امهيف عدوت

 ني الط ءادما|ىيدياو رطا دادتشا لما وع نم نمام ىف راخذل' كلقبتف

 اد: ءام تاطرل ”ةندلا لوط لدكم ءاوه ىف كانه قا اها

 0ال 0 داو بتاكملل ترطخ راكتفا هاذه" انف



 [ ميلاف ةهثيدحلا ىنابملا] اذيمل

 اريغص ًاضوح نيمدرا هنم ًابيرقو رصقلا قرش ىف مويلا ىرتو . نظلا
 ضاوحا ةهعيسس ىنيي اهبناجيو . اهامع مث دقو ىرجحلا تيزلا ”هيفصتل

 كنت م..٠66 اهم دحاو لك مس اهنم نيضوح ءانب م راك

 ةهمسو دإلبلا ىلا طفقنلا لقتل لمعتملا خلا نم قودنم ىا)

 تناك ةريك ضاوحالا هذه نم ضوح لك قوفو ( ًارتا ١5 هك لك
 . ديدحلا نم ك.دم ةريغسوا

 (نوفاتلاى1[)1] ةرسسملل كلو (فارغات) قربالكل- مويلا دم دقو

 نم توص كل لقي نوفاتلا نال نوفلتلل ةرسسملا ةلففل لامءتسا حضي [1]

 ”هكرح هباصعا ىف ىرجتو ”هيئابروكلا ةشمسلا كل ”ةطساوب هممت نا ديررت
 نا نودب هملكت نم كراكفا ىلع علطيف ٠ ةامحلا هيف بدتف ةرينلا لوقعلا ىوذ
 اهناف . ةرممملا ةهظفل ىف هارث ام اذهزو ٠رابخالا دشنت ىلالاطتب نم كياطخ ماسي
 : ملا سكي ةرسملا : جاتلا ىف لاق . ًارسس هاجانأ ىا هراسي هراس نم ”هقتعم

 هيمسيام ىلع قبطني راموطلاك هلوقف . ها . هريغو راموطلاك اهيف راسي ىلا ةلآلا
 مجول بابنم قلطي « هريغو » هلوقو '[01ؤئ:001 3نا [ةأ1[1 نوبواسن رفلا

 اهيوبلا وا ةلرجرانلا جيب راك لقف تئش نإ وا راموطلاك ىذلا نال ."نوفلتلا ىلع
 .نوفلتلاب ”هف .هرعملا ةلاآلا هذه هضوع تذخناو موقلا نيب نم هلاممتسا لاز دق

 كت ؤتفلل 1 نانسأت واع اماو . ةرسسملا مسا ًادعاصو نآآلان نم ابءلعقلطن تاهو

 . تهل رفالا يلا ىلع ًايرج« عاملا بوما ه ويف

 وه ذا ىثالثل !ريغ لعفلا نم ةلآلا مسا ءانب قو فكر ىل تلق اذا اماو

 ةريثك ظافلا تدرو دقاتلق ٠ 0 اذهىف حضاولا نييفرصلا مالك فالخ
 نييوغللانا الا اهب ةاحنلا حرصي ملناو ٠ ”هيئالث نوكتنا نودب ةلآآلا هغوصم
 ًاضوننمىغو ةرهطملا ىنمي ةأضيملا : كلذنم ٠ اهلامعتسابو اهدوجوب اوحرسص
 . ءاحصفلا ”هفاىف ريثك اهلثمو ٠ نذانم :هنذكملاو
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 لم خ يلا ىف ةيدخا ناسا 7

 < ضع ىلا اهظنإ ىرقلو ندلا تدش مط هين ىف كذو

 .ربكصالا ربدتل عم ةدحاو ادي 'ونوكل نيفظوتملا ما عج نع الطف
 ةكربشلا ىل لصو هللا ذه نم بأ للاواو زومت رهش رخاوا ىفو
 دقو . ”لارهكاا مالخعو هيدا ريو فزاللا ت ودالا عيمج

 هجولا ىنع لا بيرق نع ىهو . لولب' ره: ذنم اهمعذو ىف اوعرش
 . نكألا

 رجالا عصا ةمظعالا اضإإ هزياكلالا "كريشلا كلت تباج دقو
 ديد ”كل تدع 2 م .دحاو ردق ىلعو ةهلحو ةعيرس "هر رعب

 رابلا كانهو . مهلاندشا ىف ةلخادلا لاّماالاو لاحالاو تاودالا لقنل

 هيل عئاطللا لب ديدطاو ( وتنديش ) طالملاب ضب ىلا هضعإ
 او ندم تفط ىلا : ىئاطابلعلا ىدنفا زيزملا دبع لاق

 دودشمو ةرصبلا رجاب ىن.م ًارثم 7و ضرعو ثم هلام هلوط 5

4 

 رازجوةرطمودو ةواجو نالفلف ةريزجو بيدن رس لابجو دنهلا تبع
 نه تدهاشو :هيلامشلا ةكريما دودح ىلا تاسو ىت> نييافلا

 رياك نع هم ليصاط تءمدو :5 اثيخ ىرحاطلا تيزلا تاعدوتسم
 الوب مربلا ىف ًاثيدح تراب ىتاا تاعدوتسملا هذهل ايش دجا يف اهنم
 ىأدا نودب ىه ىف لب عالقلا رارغ ىلع اهدجو اماو . انه برام
 . قرف

 لم.م ضاوحالا وا كرياا كلت ءآروو ةريثك ذفاوت رمصقلا ىفو
 قري راداطق اهلمحيف ةهيلاالا لاذشالل ديادحلا عطق ىف بأدب مياظع
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 [ مييبلايف ةهئيدحلا ىنايملا ] 0-7

 نمو . كانه راغص تالا ىلع اهعزويف ًاضيعو الوط اهرساب هعقبلا

 ىونيامىلاو هلو> ةدوجوملا ىنابلا ىلاو همضو ةةيقكو لمعملا ىلا رظن

 نوع لو> نمار ضرا ىف تاد.ثملا كلت نم داري اع عمس م اذ

 بلج ىلا جاتحتال :هينبالا هذه نابو ”هحبتنلا ةرورعضب هلع مكحي طفنلا

 لامعالا هذه ريغ لامعال هنالإ تبلج اهناو . اذهك ( ةهّيريت ) لمع

 .رئامضل هيف او رئارتسلاب منعا هللاو . نآلا ساوحلا هكردتام ريغلو

 ىعو. رهغلا طش راوجب ةمئاقلا ةهيليالا ىهذ ىناثاا مسقلا دهاعم اما

 الولو 'هماسم ىهو رخالاب دحاولا لصتم ةليوط نزاخم :هنالثنع ةرابع

 رخاوء لا قاعتيام ايف عضوي تميقا دقو . :هثالث اهلا تقع امل اهميتست

 ىتح ىديد_ملا ط_خلانم عرف ام رو . ضفنو ن>ش نم :هيراجتلا

 موسر اهبئامم تطخ دقو . اهراسيو نزال نيمي نع نم ةانسملا ىفاوي

 . 'ىث دعب ًائيش دوجولا ملاع ىلا زربت ىرخا

 دوصتي ال ”هعقبلا هذه درت ىلع هرظن رصق اذا ىئارلا نا

 نع عساسشلا اهدعب لع اذا امسال « طفتلا عضو ةراحتال امنا

 ال فيك ةراجتاا نوؤشب افاحجا مالا ىف نا قق# لب ضرهمار
 هذه ىف نا ديؤي ام انه سدلو دا_صتقالا سسا ىلع هيله ةراحتلاو

 ةهيلغلا نا لئاعال ىريام همدضلا تاديشملا هدهو ةهمؤفلا ىنابملا

 مارتف هيلقملا لئالدلا ىلا عزف اذا اما . اهايلقتو تاقفنلا ريفوت اهنم

 هذه نم ”هياغلا نا لب : كل لوشو :ةركحذلا هذه نع لدعي لاحال

 عاّشال دادعتسالا وه اهلك مجعلا رايد عش نم همقبلا هذه ريو ىنانلا
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 دل [ ميلا ىف ةثيدحلا ىنابلا ]
 : اهرواج امو داللا هذه ىف نتدصم

 هذا «لاب وذ ىمايسلا يرب'ا عقومزا ىلوالا

 ' ادم تزاف ىتا' هقدصلا هةطالاف . ىماسلا

 ,ف.نيرحبلاىف ًازكم اها تذخاا٠ دعب الا اهرئا

 - الا ىف لواعلاو لوطا اهلوخ ىذلا را_ثتاىف ريك الا لماعلا و
 ٠ ىرخالا ةةيطلا نم ريش ىباو هجناو“ :ةهج نم نامع رب ق اهتسايس

 وى ةدحاولا نيترخا ةلصاولا قيرطلا فصتنمىف ”هعقاو نيرحبلا ةريزج ذا

 لءج ىذل' بذومألا وه نررحلا ىف اهزك م نا م تناو . ىرخالاب

 كلتق ىرخا بايسا تيوكنال ناك اكذاو 00 آ كم اهل

 ىلعتذخا دق ءذه ةلل'و ةرتلكزا ناكف . اهانرك ذ ىتاا ه-ه ىنانمال

 ”هنقو ناحيه نم ايلا :هيءالسالا 0 نم ايعش رذ: النا امش

 رااشع نم لحرلا رئا_ثءإا جييبتا ديحولا ببسلا تناك اهنا امكف

 ةرسؤضاخلا قارعلا لئابق ةراثال اب- نوكن نا ديرت ةزيوحلاو ةريزحلا

 هل اق . امفاصناو املدع رظن ىف ةاخاؤملاو ةاواسملا قح كالذب اهل متين

 . ةاخاؤمو ةاوام نم اهلايو قدح نم

 زكا ةدع هنم دلوب ابا اماقم مرباا لمج : ىه ةيناثلا ةبيصملاو

 هإا ريثمم نهن ةقاح ىلع زكرملا ناك واذا . ىمحتلا قارعلا ىف

 ماثلا طاستلا نم اونكتأ ام ( ميريل! نم فصنو ليم دعب ىلع وهو )

 . مهب طالتخالاو ىبرعلا قارعلا ناكس ىلع

 لقنلا بعمل تركذ ٠١ ىلع ناكول زكرملا نا : لوس لئاق بردو
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 [ ميربااىف ةهثيدحلا ىئابملا ] 4

 ةطحلاىه مرباا تناك اذا ةدوجوم لقتا هبوعص نا : اناق . هيلاو هنم
 نم باطتب اع ىرطلا ضغ عم اذه « رجحلا تيز نورع دعبل ارظن
 لقنلا لمس ام كانه ناك ول اماو . ةراحتلا 2 قئاونالىتتا تاقفنلا

 سوس اذهو ) ةلمحلا نفسلا رطَش ىتلا ةالث» ةريغصلا رخاوء اك
 ”ةحاصم نم هل دبال بءدا وهام ىلا هنع لودعااف ( ةيعاظ هتحاصمو

 نوكمت ىتلا زكارملا ددعت نم ريكا :هحلصم نه سيل لاخلاو . ةنيب
 نم نكي مل لمءملا كلذ بلج نأ روظإ انهو . ريشممب رب تافاح ىلع
 . ثيعلا

 ىتلا ”هيلابروكلا ةلاالا ةلزتع نوكيس ميربلا نطوم نا ”ةصالخلاو
 ىريام دح ىلع ىوقلا مظعا اهيف رخذتو نطاوملا راس عج كرحت
 . رومالا ريصع ملعا هللاو .٠ *هرابروكلا دلوم ىف

 اهضرع غلبي ”هعساو اق رط نا: وهف ميرباا فصونم ىقبام اماو
 ماعط و( برعلا طش ) ءامند اهملاه!يرشو نسح اهؤاوهو 1 ره 0

 ريشمم نم بلحم ىَهب امو . قارعلا ضرانم بات مهرضخو اهلها
 . سراف ضراوا

 ةةعيس هئساا هذه نم بآ روش رخآ ىلا روصقلانم ايف ىنإ دقو
 رششع راد لك ىفو ةدحاو ”هقبط تاذ رود ىنامو . نيتقيطتاذ اهلكو

 لافغا فن ريفظوتملا ند موهلكو الج ررمشع "هس زياكلالا نم ايفو ٠ فرغ

 نييئلطولا نمو . لماع :هئامعبرا زيلكتالا ةهيعر دونهلا نمر.ةةكرشلا

 لامحو ىلءاع نم ناريا ةيعر وا مجعلا نمو ٠ اللءاع رمثع اذا نيرئامملا

 6م 4



 10 [ ميربلا ف هئيدحلا ىنابملا ]

 نوكف . الجرن وءبرا ”هيدايلا باىعا نءو .نودحو ”هثام مدختسمو

 ناكس غلو ٠ ًاسفن ماب اهلامعاو اهشاظوو "هك رشلا ىف نيلفتشملا ةلجج
 راد الا نيللاب ةهينيم راد ةديابلا لهال سدو .رثك ١ال همسن فلا ميربلا
 ساريوءةئس٠ نم رثك ١ ذنم نطوملا كلذ لزأ لجر وهو دمع ديسلا»

 عسف رت كانه عت ىوعد لكوءةرمحملا ريما لعزخ خييشلا مسإب ىلاهالا

 همسا نبا هل نسلا ريك خيش وهو . بوصالا هجولا ىلع اهيضقيف هيلا
 . هدهع ىلو وهو ىلع ديسلا

 فين ذنم عقملا كاذ لئحا دقو ناملس الملا ميربلا لاجر نمو

 المللو ."هعمج لك راهن نوملسملاهيف عمتجب دجسم كانه هلو ةنس نيثالثو

 "هعساو ةريثك الملا كالما نا عم زيلكلالا "همدخىف اهالكو . باش نبا

 . لمىف مدختسينا ىلا هجاحال
 رجالا خسبطل راسك ( ١ 2 فاوم :هميرا نزاخلا هذه قرش ىفو

 قارعلا ماوع هيمسيو رجالا هيف خبطي تي وهو قيم عج ىفاوملا ( )١
 درو دقو واولاناكساوفاكلا مضي هذهوةروكلاو«ةروخأفلاو ,روخافلاو*ةرخفملا
 نونا نيمقلا :سورعلا جانىف لاق « نيق » "هلك ءاحصقلا دنع ىنعملا اذهب ًاضيا
 نيمفااو تلق ٠ ها« نيق » رجالا هيف خرطي ىذلا عضوملل ليق هنمو ,ماجلا

 هب نوديريو دا اهسحم ىلع هيلي لو 1510101008 نع :هيرعم ”هينانو» ”ه
 .ىئرفلاىنملاوهكاذو ىلصالا ىنملاوه اذهف هياعو . رجالا دقوم ايسالو دقوملا
 هنم عرفت 'هيبرعلا ىف لصا نيق ”هظفلا سيلو برعلا وبوغا هب حرصام فالحب
 لفتشا ىالك ا طد1000نقنم مهدنع قتشم ني.قلا ناف هينانويلا فالخمي ىنامملا
 . ىنمملا اذهنم برقي اموا رانلا برقي لفتشاوا ًاقاش الغش
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 [ ءاملعلا ىلا لاؤ- ] 145

 د رافص تالا اهنم لك باحمو

 هلم رسكتيام قحسو

 د يي ههدر نيتانالا ىلاهش ىفو

 هيصقو بلاوقلاىف هغارفأو نيالا عب

 ًاقرشامازابو بلصلا رجالاب ”هينو
 نه نالطي> هلو ملفع ضوح وهو ىرجملا ترزال ىتيقلا عدوتسملا
 . راثما تءرئامت اك ديدجح

0 0 

 مهنم ةف وصتملا امسالو ءاملعلا ىلا لاؤس

 نييلمركلا مدق صوصخب

 تاسدالا ىف «رابخالا ةيصاسمو ءراربالا ةريضاحم باتكح ىف ءاج
 ىناثلا ءزجلا ىف ىبرع نب نبدلا حي ربكألا خسيشال «رابخالاو رداوتلاو
 ةهحفصلاىف ؟#1ءم ةهئسرصمىف ةهينامملا ةةهميطملاب ةعويطملا ةخسنلا نم

 ىدشلا : لاق تباثنبا دشنا» : هفرحب هصن ةداعا اذه ام ذوو او»

 نسحلاوبا وهو نيسلانب ىهاط ىندشنا : لاق ىخلبلا دمحم نإ نسحلا

 : هسفنل ىوزخلا

 عق م حييسملا جست نم ةيلعو ىتفلا كيقالي نا فوصتلا سيل
 عشا بارغ انهو هاكف تقفل ردودسو رضسس قئاردطب 5 . : + وس جا 6 . عا

 هاء. عشخم نميهملا هدجولهيق  فرامته سبيلهم فوصتلا نا

 ىوزخلا رصع ىف نييلمركلا سدلم ىلا ةراشا مالكلا اذه ىنو

 ريشع ىداحلا نرقلا لئاوا ىا ةرجهلل سماخلا نرقلا لثاوا ىف ىفوتملا

 الا مال ع ضو دوس قئا ربطت فئبعا وا ةهيدرا نوسدلي !وناكب متمال '. ميسملل



 مم [ ءاملعلا ىلا لاؤس ]

 دحا نا ىلع . عقبلا نابرغااك اهيف نونوكيف خعرراتلا ىف دومثم وه اك
 ةريخالا هتلاسريف انيااستك نو.ئسام سيول و.-ماوهو نيقرسثتسملا ءاملع
 : هسرعت اذهام

 م ىئوزلا اهد_ثلا ىتلا :هئالثلا تاسبالا ركذتنت كناد

 ١! ”همقرملا كلت ءابصت كل تاس دق تنكو 5 ةةيقوصلا ”ةعق سمح

 ضصناا تدجو ىنا ! هانءو_ساوف ؛ دهعلا قباسس ىف كتفلرط سوءام

 مدقا كيلاو , هل-صا نع افر# ةرهاقلا ريص» ىف ر>لا ىلع عوبطملا

 (ماملل 2 هعل» تةلسوتملا) ىماسلا اهدروا كتاسبالاهذهل ةهياور
 ةدوجوملا هيطخلا ةذسنلا بجو « ”هيفوصلا لآ قحاناب » هباتكىف٠

 :ىوزخملل» ( اميجويىف ١ا/س ةقرولا 1615 ددعلا ءعماج ىللال» ىف
 عق ص (١)«سوحتلا جسد نمهيلعو ىتفلا كيقالي نا فوصتلا سيل

 مسا بارغ اه هلأكحف  تقفا دوو ضيب قئارطإ

 3 عضخمو هل الا هيف ىتفلا ىثحم » 2فراعتم سبام فوصتلا نا

 (7) 0616. فذح دق ء حيسملا » مسا نا ىرت كناف

 ٠ ىنملابو نزولاب لخم هنال طلغ وهو « سرحلا » هخسن ىفو | )١(
 هل لقاتلا نال ىراصتلا نم دحاو تيبلا اذه فدصم نا نلفن ال اننا ()

 + هباصت ىلا ىبرع نبا هداعال ًايئاريصا لوالا ف حصملا ناك ولف « ىبرع نبا وه

 ىلع رعشلا صن قباطي كلذ لمف هلماو « ًاملم رطغلا لدبم نوكيف مث نمو
 رعشلا ىنعم ذئني> قفاويف ٠ نابهرلا ككلوا سوبلم هتيور ىهو سمالا ”هعقاو

 تبان نبا نع تايبالا هذه لقني ىبرع نبا نا ملعت تناو ٠--- لاحلا ”هقيقح

 ةهتسدمايا طاسب ىوط ىملسلانا اق دقو (م١٠

 ضيغئال نكل . اجمدقل حض ىملاا هياورنوكتن
 شلش نيكل جيتا جير ىلسلا هياورنوكتف

 ها45؟"ةنس ىفوتملا

 ما وجل هع١ *



 [ ثيدحلا ةغل ىف باتك ] اك

 ريغ ىف تايبالا هذه ىلع اورثع دق نرذلا ىلا مويلا بلطت نحف

 ناو صنلا اذه ”هققح نم هيلع اورثعام ىلع انوءلطي نا باتكلإ اذه

 نم "هني ىلع نوكشل لسالا ىلا نيتياورلا نيتاه برقا نع انوديغي
 مظعا هللا نه هل اكءركحشلا مظعا افلس انم هلو . تايبالا هذه ىندم

 ٠ رجالا

 « ثيدحلا هنل ىف باتك»

 6 راونالا قراشم باتك هلمل >-
 ”هيردق بتك حييسم دواد ىدتنا ردتكسسا لضافلا ةرمضح دنع

 . دبع قتري "هنللا ىف باتكح اهنا نمو . ةهفلتخم عيضاوم ىف ةريثك

 لوالا ىف "هقرو هنمصقان هنا الا . ةرجهال سداسلا نرقلا ىلا هتباتك
 ةزمهلاب باتكلا ”ىدتييو 766 هقاروا ددع . رخآالا نم ”هقروو

 ءانركذ ىذلا وهو ًادج ليلق ”ىث هنم صقانلاف هيلعو ءابلاب ىهتنيو

 اذازوكي هلملف « راونالا قراش» باتك » ثيدح طخم هيلع بتكدقو

 نبضايع لضفلا ىبا ىضاقال ران الا حام ىلع راونالا قراشم باتك
 فاشك باص لاقام ىلع و>و . 644 "هئس ىفوملا ىصحيلا ىموم
 ند لك ىلع هئيد رهظم 95 دجلا : هلوا « دج ديقم باتك 0 نواظلا

 ىناىهولا فدو نب ميهاربا قحساوبا ظفاطلا لوقرقنباءرصتخاو . ىلا

 ىف ارح فاؤملا " هخست ىلع دنتسا لهو "هياوهلا كلت هدمب باع نه لدبا

 نيدشارلا ءاملعلا نم هبلطن ىذلا اذهف . خاسنلا ايضح هخسن ىلع وا هدينع

 . لاح لك ىلع لذفلا مهلو « نيخسارلا مالعالاو-
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 14 [ ثيدحلا ةغا ىف باتك ]

 لبق لاقو . ًاضعب هيلع دازو ٠ علاطملا ءامسو هدو ةهئس ىفوتملا ىزملا

 ةهئالثلا حاد_صلاب ص41 ثيدحلا ببرغ ريش ىف باتك وه : كلذ

 ء لسمو يىراخبلاو اطوملا ىهو

 قواميس 18 ضرع ًارتميتتس ؟اب اماما ىناا "هخسنلا لوط
 بابلا رك ذي هنا هباتك عضوىف فاؤملا :هّقيرطو ًارطس م١ ةهحفص لك

 ًادوةءم ظافلالا نه دروام عي رك ذيو « ميلاعم ةزمهلا » 8

 «مهولاو قالتخالايىف لصفم هنومي الصق ركاذي مث . بايلا اذه تحت

 هيمسارخأ الصف ديزي نطاوملا وا دالءلا ضعب رك ذ ةداملا ىف ناك ناو

 حاحصلا ىا ) بتكحلا هذه ىفو فرحلا اذه ىف رك ذام ىف لصف »

 ةلازاىلا جاتحا ناو « ضرالانم عقبلاو عضاوملا ءاامسا نم ( :هئالثأا

 املقو .«ىنكلاو ءامسالا لكشم ىف لصف» هناوع ًاميار الصق دقعي سبل

 فاسانع هلقثن "الاثم كنودو . ةدحاو ةدامىف لوصفلا هذه لك عمتج

 : فلؤملا لاق ةلئانو

 قاح_سا نب دمح ركذ . "كم انك نيمثع مسا ( ةلئاثو فاسا )

 ءانيم )١( نب فاسا : لجرلا مسا ةارصاو الجر مهرج نع ااك امها

 «ورمع نب فاسا : لاو . كيد : لاّشو . يثذ تب ةلثان ةارملاو

 دنع ايصق نر هللا اممخ ف ةةيمكلاب الز ليس (؟) تنب هلئانو

 8 هايف نع فانا وه قحسا 7 نع همجعم ىف توقاي هلق ىذلا ]

 . ةروبسملا ”هياورلا
 نم ثداح وهو رخآآلا فيحصت دحاولاو ليبس تنب توقاي :هياور فو [؟)
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 [ مثالا تاقبط باتك عبط دقن ] اذه

 : ليقو « مزمز رخآالاو افصلا ىلع اهدحا بصن : ليقو . :هيمكلا

 حم ةيلهاملا تناكو , اهدنع رخ ناكف . مزمز عضومب امهلعج لب

 ثيداحا ضء!ىف ءاجو .اهه ريك حئفلا موي 0 ملص ىنااحاق املق ء امهم

 امبل لمت لهاا ىف راصنالا تناكو رحبلا طشب اناك امها : نيملسللا

 .ها6 . ”ةيغاطلا ةانم رحبلا طشب تناك ىتاانا حييجملاو . مهو وهو

 نم هيلعام عم ةليلغلا ثحابملا نم باتكلا اذه ىف امم لاثم اذه

 هل نم ىلا بلطت نحتو . لملا سلسلا ءاشنالاو ك._سلا نسح

 ةخسأ نعو باتكلا مسا نع انديشنا هخستلا هده لثم ىلع عالطالا

 سراهف نم انيدل ام ىف انرّهن دق اننال . اهخراث هت نعو هع ةهيناث

 نوكت "هيلاث هةخسا ىبع رثمتلف هيبرعلاو "هيجئرفالا رايدلا بتك نءازخ
 رجالا مهللو ”هينمالا قيقحت ىلا انؤارق اندشري نا ىسحف . اسهل انعلا

 . "هينالعو ”هيفخ باوثلاب
 « ممالا تابط ه باتك/| عبط دقن

 ١)0١( (وتد
 (1537ص'ىربتلاب ىا )رخالا يف .ءايب هب وتكم ؤربتلا ةظفاتدروو

 ةلئان وىلعي نبا وه ًافاسانا دمع نب ماشه رذنملا ىبا هياور ىفو . خاسنلا مل
 امب لصفلا اذه ةهياور رخآ تلباق !ذاو اذه . مهرج نم اهالكو ديز تن
 ليلجلا رفلا اذه ”هياور لق توقايزا تم ةداملاهذه رخآ ىف توقاي هركذ

 . ميلع ملع ىذ لك قوف وهو . هبحاص ىلا هبي نا نودي
 ديفأو "هيو رفلا 3016 ”هماك ةلباقمل اهانادجو "هظفل نسحا هذه ( )١

 . اهيدأت نسحا هيدوثو ةدئافلا منا اهانمم
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 دك مالا تاقبط باتك عبط دقن ]
 كحو بح :هياور ,ذه » : ”هشاحلا ىفو . واواب ابنتك حصالاو

 .2 ةحضح ىو » : حصالاو « ةحيفصو

 يئاربجا شوخاموة نإ سيلاطاطسرا ماو » 559 صف لو

 :ءامكحلا ٍباتك ىفد» : ةهيشالا ىف ريشا لاقف . « ىروغاثينلا

 ىلا ةيدن ىريغاطسالا : ديري هلعل . ىتسارجلا : بح فو. ىتشارهجلا
 نييوىريغاط-الانم ىشاربجلان ا :انلق (اذك)واهسرانطو» اريغاطسا

 . ةريصإ ىذنع القت رصب ىذ ىلع خي الام نيبلا نولانم نيظفللا
 610108 ىثئارهج واى ارهج ندلصالا هينانوبىنشارهجانا اندنعو

 ناىارخا مجو لمتحتو ««هييشلا روقولاوا لدجلا خيشلا » اهانممو

 ىتشارجواىتشنا رهج نعواىتسا رج وا ىتئ ا رهج نع ”هفحصم ةظفللان وكت

 ةهلا نم هلا وهو©6 ناث10 تشارجوا تسارهج ىلا كين( هر دادس

 نومد_ثالا ناكو . ( ىرت_ثملا ) رتثيبوب نبا وه نامورلاو نانويلا

 مامالان ومي اك مهتبلا نم دحاو ىلا ءوبن الجر اومظع 'ذا مجاعالا
 تسارجج نا ًاسضيا ملعت تناو . 11د هلأ_تابوا ىهلالاب ريبكلا

 لاهتحالا نم ثلاث هجو كانهو .  تيوب ىخا نوطرل توعت نم تعن

 نودب ىدسارلاو نيشلابوا نيسلاب ىتسارهجلا نوكتنا وهو حيرختلاو
 تسروج ىلا ةبوسنم ةمجعملا نيثلاو ةلمهملا نيسلا نيفرحلا الكبو ءاه
 دقو .اهسوؤرنمسارو ”هربوالا لامعا نم ةزيدم هو (70506 تسرجوا

 ًاضيا مسالا اذهب ءاج
 ىسارجلانا سالو . هيأ ظفط ةروكذللا دالبلا مده دحان

6 0006 

 انفو. دادجا دحا لملف .ةينون ىناوم نم هانم



 [ مثالا تاقبط باتك عبط دس ] 1و

 هدادجادحارا هوبا وا وطسرا هببقل ميخفتلاو بسذلاو بسلا باقلانه

 . نالا اهاهجن ىرخ! ةياغلوا هفرش قومسو هتازئم ولعل

 ىتلا ًاباتك نوءبسلا ىهو ه : فاؤملا لوق ”هحفصلا كلتىف ءاجو

 مسالا لعاو نانويلا نايعا دحا ديرإ» : رشانا ١ لاقف «سرانوال اهعضو

 ىطفقلا نبا باتك عباطزال فدحصم هنا رهظبال : انلق . ء« فحص»

 ملو 559 ص كانه درو دقو . فحصت هيف نظيام ظفالا اذهىف د

 . هيف تاياورلا ىالتخا نكذي

 ىفو .٠ نييلوالا حصالاو « نيتاوالا نيت لا د ال١ صيف دروو

 ميسطاب « ةليلطا م اهنظنو ( ةلمهملا ءاغاب ) ةليلحلا ديلاو » : حالا ص

 جحش د لاش نا دسالاو ةة>يدسإا جاجحلاب مييلع ادرو » الس ص ىفو

 موقالاو( ىنث» نع هيف مالكلاو ) ءنكو » الإ صقوو.« ةحيحصلا

 (اذك ) ىرصإا هيونيت بانك د حالك صفو . ةيئثتلاب « اناكو » لاّغينا

 ىف عم لعمل وانو رعي نيءلاعلانال . ببارغ فرحا وهو

 «ءىرصبلا ء لاّقيْنا بوصالاو .ريصم ىلا باي نا زاج فيكف هتايح
 هلا ناك ناو اهيا بسنف اهلزن دقو ةرسعبلا ىلا :هيسن لوالاىف ءاءااب

 ' ل اريش ىرق نم ءاضربلا نم

 م رانع فارختالا ديدش ناكو ه 51/8 صوف ءاجو

 . ايناغ هد ةملكلا ىنءمال نا ىرت تناف . « نوطالفا هماعم هتقرافعىف هل

 ةانئاك . ًائاعو» باوصلا ل رماد : ثاحلاىف رشانلا لاق اذلو . انه

 ىف هل : اهدعب ءاح ال 0 تناك ول ذا .انهه اها ل ال ضيا ءذهو
 600 هوعاع



 اذا [ «ابداو قرمشلا ءاملع ىلع حارتقا ]
 ”هملكلا نوكت نا بجو مث نمو . ”ىش ىلع هبتع . لاَع هلال « هتقرافم
 : هحفصلا كلتىف لاقو .  دحاو ىنعمب اهالكو « هل ؟يئاغوا هل ايئاع 3

 00 "هطول اءاخلاب « لختو ه حمالاو « ءاماعلا بهاذم لحود

 . اهرايغ قطصاو ء اهبايإ قب تاو » :هلوش كلذ دعب همالك ىط ريشنب

 ةلههم رب نغربسلاو جدصالاو « نغربسلاو اله صيف لاقو
 . رخالاف

 ىدامت لب ةدحاو ةمفد مهرصنت 2 م٠8 ص ”هشاحيىف ددوو

 . نامزلا ىداعب حصالاو « نامزلا

 عضوف « ةرقبلا باتك» هيوسام نب انحون تافاؤم ءامسا نيب ءاجو
 مسالا اذه ةبارغب رعش هناك (؟)رامفتسالا ةمالع مسالا اذه دعب رشانلا
 ( ولت هل) « ةريصبلا باتك هوه بات.كلا مما نال , هنظ قدص دقاو

 0 ا
 هنايداو قرشا ءاملع ىلع حارتقا

 رسشع سماخلا اهدلجم نم مست هحصلا ىف ىىالسالا ملاعلا ةل<ىف انأرق
 ةئسلا هذهنم باو زو ىريشؤ نررداصلا نماثلاو عباسلا اهيددعيف

 ةروهسملا مولعلاو هفلقلا نا د : اميرات اذهو ةهبيرغلا ةرابملا هذه
 حرمسشو لقت نع ةرابع الا ةهقيقطاىف تسيل « ةيبرعلا مولعلا » ماب
 3 مو مالسالاب صاخلا جاتنلا نم هناف هقفلا فالخم « نا ا
 دلتا تهبط رهظتال اماط الا كلذك ببال ًاضيا اذهو . ردانلا
 ماع .مورلا هقث نيبو
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 [داوتملاو سونافلا_. كوري بنذه] 9+

 مالسالا خيران ىف مدقلا ىخسارلاو قرشلا ءاملع ىلا بلان نحنف

 (19 كدصدمم رامآ . أ "همالملا وهو ) قرشتسملا اذه ىلع اودري نا

 ةلدالاب ًاززممو نءطلا نم ًايلاغ درلا نوكينا طرشب تالحغلاو دْئارملا ىف

 اهل حتفو ىننملا اذه ىف بتكت رةلاقم لكب بحر نحو « نيهاربلاو

 3 قيئوتلاو نوعءلا هللا ع ند اتلحم ىف ًاعساو باب

 سكود بنذم
 فحمتو :ةعبارلا ةةعا_لا ومحم ىا مايآلا هذه ًارك أب تظقيتسا اذا

 رئاطقاطا « ًاحابص < ةيبررع فصقو ةرشاعلا "هعاسلا ومتوا , ”هيجرفا

 « رجفلا باها قثنموا قتفنم دنع سمشلا قرسثم ”هبج ىلا كرصب
 « حبصلا محن ىلا ترظن اذا كراسي نع ًامقاو ”هباؤذ اذ ًايكوك رت

 « آه هدرسغام لع 8ودلع5 كوري بنذم ١» بكوكلا اذه مساو

 هتدوعو هروهطظ' تاقوا نيعو هفصوو ءآر نم ىلا فاضم مسالا اذهو

 : ماوعلا لوقي اكوا ) نيسعلا ىأ ىأر بذللا اذه انيأر دقو . ةرم لوال

 ذم ( ًايفارح ًابيرعت برعملا ىجترفالا ريبعتلا نم وهو « ةدرجلا نيعلاب
 اذه غلبو ء ن آلا ىلا علطي لازال وهو « بآ ربش فصتنم وحت
 ةةعساتلا هعاسلا وحن لوالا نيرششت ا ىف سارلا "طغت يكصوكلا

.- 
 . ثم انسه

 راونملاو سواافاا

 هغللا ىف اهلباَش ىذلا امو سونافلا هظفل لصاام : مضعب انلأس

 .٠ ىحمفلا
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 لس | ةفراشملا باب ]

 دارت سمع وا ]”ارئاز“د#* نم ىلصالا ةةلمانوب -هلفل سوناقلا

 هذه تدرو دقو . سساوف ىل 1ع عمو د داصلاب سولف لوف

 لصالا ىف هب داري ناكو . كب املا نيطالسلا 2 انك

 جيوسأ ن نمذعإ جابصم ىأ ةهلس نيرعشع لل نويك 1 هنا ديرب ن

 اريد ادع دمدحتم وهو ةريصق رةتاوطسا 084 .ه ىلع ل مع

 ”ةمطق ةسارو هرغق ىفو ايوحت ىوحأ# هيف ىلع ىوطنب نا هناش نا

 لَه جاايصتسالا نسا ند مث .تةعمش هلقساىف زكرو حييقصلا نم

 جاج زئااذه لزدقو جاجزلا نم هبناوج دع ىذلا حابصملا ةروص ىلا

 ىلا هانعم لقن مل .طوقسلا نم هكسمل ( كنتلا ) حيفصلا نم اياوز ىف
 ةهفورءملا هو ىراسلا اهم 'ىضتسمأ قراعأا ىف عطول ىلا حب صمللا هده

 1 تنس طتح ممأب حرفالا دنع

 حييصفلاليذيف لاق .« راوثملا اهدرقم ريواثملا » ةهسرعلاب اهلباشو
 وللا باونا ىلع هب حبب ساسيقلاو « رايثملا » د بام نومسإ ماوعلا »

 دانه زاقأا ول رونا نم هلال « ناو
 ىلع نول اوناك نا مزلا قباس . قا كولا نااذه نم ذدخؤي :اناق

 حايصتسالا عاش دقو مويا اما.رودلا راسن زيه حرباصم مهرود باونا

 عراوشلاو قرطلا عم ىف قاعت ريوانللف داوم صخرل دالبلا لك ىف
 5 عوبتلاو عبباتلا نيب قير 5 نودب سانال هحارا

 ”هقراشملا باب

 ( سوو ةلسنع توريبىف :هيمالسالا ةةيئامعلا ةةيلكللل ىوتسلا نايا )
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 [ ةفراشملاباب ] 1

 دهعملا اذه مده ىلعو هيئام ىلع انفقوو نابلا اذه حرش انيقات

 نحمنو لامكلا روط ىلا ةوصلا دوط نه لقتنا ءاندجوف معلا دهعم

 . ريدق 'ىش لك ىلع كير نا . محادلا ىقرتلا سس ىف جورعلا هل ىنمع

 نايبلا
 عامجالاو ةيبرتلاو قالخالاو :هفسافلاو 2 راتااو بدالا ىف ثح ةلم

 راثاو برغلا رانا شنب ىنمتو لزتملاريبدنو ةحصلاو تاياورلاو دقتلاو

 قوقربلا نمحرلاديعايبحاسل ءباطمو نف لك ىف موسإ برضتو برعلا

 روسش لك رخآ روظت « ىعابسلا دممو قوقربلا ن>رلا دبع اهئشنمو

 اهترادالحمو ًاشرق ه٠ ”هنسلاف اهكارتشا ”هميقو هحفص م..ىف ىف لع

 ٠ رصم ىف زيزعلا دبع عراشب
 فيصرلا لوي ذا 7 ص ىف ةرابعااءذه ىنع انفقوذ اهانملاط دقو

 بتاكلا قيدصو ىلا ىرماىف تكرشا » : قوفربلا ىدقا نمر لادبع

 باخاوبرغملاو برعلا بادآ ىف تدلع نم نكما ىعابسلا دمع ريبكلا

 « اناتتلا نايبلا ىحانم ىف مهرثكأو . ًانايب تءمس نم

 هذه ىلع قايطنالا لك قبطامي الام ددعلا ىف اندجو دقف كلذ عمو

 نم ضغي ىذلا حدملا اذه وه ةلجلا ىلع هذخان ”ىث لواو .فاصوالا

 رثنلاو مظناا ىديجبو رعشلا ةلاقو مالقالا ةل“ نم مهيفو رصم باتك
 لضعملاقلغملا مالكا نه ناربلا ةلحمىف دروام له مهتعاربي ىلع دري الام

 الف:ه؟ ص هلوق كلذ نع . ءامسلاو ضرالا ديلاةمىلا هحتفل جاتحي امم

 سردي الف حصقالاو ىمجتالا بكرتلا نم وهو . مالفال ىطعي سرد
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 اوه [ ةفراعملاباب ]

 ... ىتح ًاسرد مالغلا

 ٠ هقدصتق حصفالاو . « هيلع قدصتف اهيلع ضرعي ىتحد : اهيفو
 نيتساجوا ( اذك) هيمسوو هيلو ديلجلاب هللا ظَما ًامدقو» : هلوقو

 ححصإ نا برمملاب قيلالا ناكو « هتافغ نم جلثااب هنو هتدقر نه

 عقدىذلا نا نوفرعي سرادملاةبلط راغسنال نوريب دروللا بتاكلا معو

 هعامس وه ىوعرلا ىلا (نيتساجواال) سنيطسغواوا نيطسغوا سيدقلا
 حفصتو ىفمصملا ءاانالا لئاسر ذخاف 16011, 1050 ارقا ذخ هلو ًاتوص

 هيلود ىنممام مث .ىلاعت هيلا ىدتهاف هل ادل ءاودلا هبأ دجوف اهنم ًابجو

 هيمسوو رطملا ىلو ىلا حيملتلا ديري ال برعملا نا مرج الف « هيمسوو
 دنع ىمسلا دري مل نكل . ةيمسو ( ىلاعت هيلو ىا ) هيلو ىلا لب

 نم ايمس ىراصالاىمست اماو ."هسادقلا ىف مامالاىنعمب ىراصنلاو برعلا

 . حلاصلا وا قيدصلا درج ىنميال كمسا هيبش همسا ناك نم هايلوالا

 ةهئسلالا ىلع روهشملاو « نيتسساجوا ه ركملا ظفللا اذه ىنعم ام مث

 اذه اذاملف نيط_غوا وا سنطسغوا سيدقلا بتكلا ىف روكذملاو

 . ريغتلا

 ٠ ةرسي ىا «ةلمش بهذا نا ىتربخا هسن الا نا هه ص»:لاقو

 اذه داسف هحيصق ىف بلعث حرص دق لب مهن ىف فرحلا اذه دري ملو

 الو. لامشلا بناجو نيعلا بناج ىا :هماشو "هنت رظنو : لاق ريصتلا

 ىا هب لمتشي يذلا .ًاسكلا هو ةلمشلاب سبلت اهنال «ةلمش لقت
 . هب ىطغتي
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 [ ةقراغملا باب 1و5

 . ةهيناملالا ىلهل حصقالاو « ةيناملالاب ىلهطو: هحفصلا كلت ىف لاقو

 . تهقلحلا تذخاو حصالاو ٠ «تةقلطا تملتساو» :ًاضيا ايفو

 حصالاو ارارم ةزافقلا داعاو . «ةاتفلا ةزافق ىف اهتففلفد ها/صىف لاقو

 حصالاو «هتعاسو هوتل هحور تقهزاله:اصياةحفصلا كلتىف لاقو.زافق
 ريثك ريبعتلا اذه لاثماو . هعاسلا ىه ( وتلاال ) ةوتلاو .هتعاسو هتوتإ

 . ريسلا ردقلا اذهب ىزجحتف

 انيأرانلاف عيضاوملا "ههجنم اماو بيرعتلاو ءاشنالا ةمج نم اذه
 ام الا اهيناسثم ىف د مل ةفلت ةريثك داوم ةلجلا ردص ىلع ًاشوقنم

 . لوصف :هثالثوف رصخم

 ىرتاي ةدئاف ىاف . ليفطتلا ةلاقم ةللا هذهيف انيأرام برغا نمو

 لوصفلا نم لصف اذا كلذ . هيا قرطتي فكو نوكي فيك ممتن نا

 نع هاندقتناام ريغ كانهو . اهنع ىنغيف نآالا ني ىتلا لفاوتلا
 ماقم عيفر نه ًائيش طحال هلكاذه ناالا ليصفتلاو قيسنتلاو ريبعتلا
 : لبق دق هنال ةلجلا

 ةييامم دعت نا البت ءرملا ىفك

 فلو
 زبانجا لش مرحب

 ةمالعلا ذاتسالا تافلؤمنه ةرح ةهيحالصا ”هيملع ”هيبقفةلاسر »
 . ةعبطع تعبط « ءآ رفلا لعلاةللش بحاص ىناتس_مشلا نيدلا هيه ةرضح
 .نعلا عطش "هفيص امو زوو ةهاس باد الا
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 1وا/ [ رهشلا عئاقو ُح

 مهب شتت نا ىنع نو ةدفالا ةهياغ ؟هيمامالل ةدفه ةلاسر 1

 ىتوملا لهن ةداع ىهو نوريثك سان! اهنه ررسضتي ىتإ! ةداعلا كلت ل

 نيب و-ثفنو ءايحالا نيإ ضارما ةدع لقنت امتعساوب ىتلا الب 1 ١
 ٠ لامالا هللا ققح سوف ماريثكل ًاغاتم ًاودف موتا روظ

 مم يجو م سس

 درواج امو قارعلاىف رهشلا عب د خد رواح امو قارعإاىف ررشلا مئاق ا | هل ألا 4 ةيملز لع تل

 لوليا ط_ساوا ىف بلح ىلا اأن نودعس لصو ( اشان نودعس )

 طباض هرفي ناكو نيفجرملا نيضرفملا ضعب هعاشا امج امر ىضاملا

 : محب ع باح ندرس عدواو ايدنج نونامو

 ىف « رس ءاودلا , ةعطاقم عيب موكا لايف رطخ ( رساودلا )

 تادعاملا هاظلاو .دنهلا ءاينغانم مهارب لآ تدب ىلا ةرصبلا راوج

 رطل لج رساودلاعقومو .تأر ام كالا رو تار امل اهتيئنع نالا

 بارق امه ةفاسملانالو تيوكلا نم بيرقو نادابع ةريزجل ذاحم هنال

 . نادابع رو ىوس امه للدافالو ةعاس ١

 روماض. ةرصبلاىف لوليا لئاواىف عقو ( ةريبااىف بارطضا )

 ىلع ءاية شالا نه نيريشع وحن ممم هنا : اهصخلم , !ملها ةحار تقلقا

 او>رجو « راجتلا دحا اولتفو , لاومالا ضعب اوقف « ارا قولا
 تدعقودقو « ةريل نيس هنء اوذخا نادعب ,« ىاك ىثوم همسا رخآ

 لد نع ”هيقاولا تاحتاف « ةلودلا دنجو صوصللا ءالؤه نيب ”هشوانم

 + ىلع ضقو « طيرامعلا نم نانثاو دنا نه نانما : لاجر :هعبرا
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 [ ريشلا عئاقو ردات ]

 مهعبت ىف راج قديقحتلاو . مومحلا ةهحار ىتاقم لاذنالا ءالؤه نم
 . مهتفاش لاصئتساو مهيديا ىلع برضلاو مهنه صاسهتقالاو

 ريكألا دادغي رسسمج نا ءارقلا لمي ( دادغب رسسج نفس قرغ )
 ”ةيراسج اهدرفم تايراسج ىمست قراوز وا نفس ىلع دنموا فئاو

 تذخأ لوايا ه تبسلا راهن نم ال ”هعاسلا ىفف . ( رسجلا ةلماح ىا)
 نم اهتوج "الما نا دعب ةلجد رعقىف بوسرلاب نفسلا هذه نم "هيد
 ًاداجنتسا*ىطاشلا ىلعو رسسلا ىنعناك نمحم.اصت صوغلاب تادب املو ءاملا
 ركيلااهتخا تدسح نفسلارئاس ناكو . ببي نم كانه نكي رف ًاصاختو
 اهنم سمح تقرغ هجولا اذه ىلعو « ءاملا رعقىف طو,ملاىف تّهاستف
 نا اذه دعب نسح الفا . اليلق ةدملا هذه ىلع ديزتوا نيتءاس ةدعىف
 مومو ىلع سانلا نمأي ىد ردا رس ديدح نو رمسج ةل جد ىلع دك.

 ًامهتعنم دق هموكحلا تناك ( ٍبناجالا دالب ىلإ ليلا رادصا )
 امسالو ء ”هيبنجالا رايدلا ىلا اهرادصا يبارعغلا ليخلاب نرجاتملا ناب

 ىللعابتولسري اوذخا لخلا بابرا عملا اذهب ىرد املق٠, دنهلا رايد ىلا

 ةرسسصبلا ىلا اب نويهذي مهف رخاوبلا ىف اهلاسرا نم الدب قيرطلا
 عانت رحبلا بكام ىف لزنت كانه نمو ةرمحلا وا تيوكلاف ريبزلف
 سكلملا ةراداو بكارملا ةراداو هموكحلا ترسخ اذكهو . دزهلا ىف
 عوبسالا ىف نا لبق دقف . ليخلا رادصا نم هيفوتست ام ( كرمكلا )
 قيرط نع داجلا نه سار ةهئات_س ةهعابلا راس لوليا نم لوالا

 انمي رضملا للخلا اذه حالصا ىف ىهت نا ”هموكلا نم لمالاف , ربلا
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 54 [ ريعتلا عئاقو ردات ]

 . نطولا لعإو
 هحرتجاو ءاناامىف هناي ءوس خسعلا اذه ربظا ( نالمدلا نم )

 ديربلا ىلع موجبلاو ةاكزلا عفد هلاباو ةلودلا ىلع ناصعلاك تاركتملا نم

 رابجتلا لاومأ بسهنو هموكسملا ىلع رئاشعلا جيهتو قرطلا عطقو
 رخآ ىلا دحا اهيلا هقبسي مل هسفنل ةديدج اموسر هعادتباو لفاوقلاو

 نع هعدرو هحاجج حبكل شويجلا "هئستيف هموكحلا تعسف « هب ءاجام
 ىف لزاو لعازخلا هتريشع عم ضهن « بلا اذهب خشلا لع املف هغ

 . ”هجيتلا نوكتام ىر' فوسو رودبلاو ميش ىإ ةريشع
 فرامملا ساحب دهاو دادسغب نم "هضيهلا تلاز ( هضيهلا لاوز )

 ريثك حدتفف ء بتاكلا حم ايما سرادملا باحصا ىلا ةحصلا ةراداو
 . لوالا نيرسشت لئاواىف ايم

 نم ٠ مويلا ىف ( ”هينامما| ةلودا برحلاب "هيلاطيا "هتلاعم ريثأت )
 ىفأبلا اذه ثدحق ”هيناملا ةلودلا برحلا ”هيلاطنا تنلعا لولي! رهش

 نودلسملا رهظاو :هيئابرهكلا ةزهلا تيبشا ةزه ءرسإب قارعلاو دادنب
 ةدع تدقع دقو هلل ليثم الام ”هينامملا ةهيخلاو ىنطولا سمحتلا نم
 ”هيالولا ىلاو مهمدقم ىفو ءاطخلا مقاصم ايف بطخو عماجمو سلاحي

 لذب ىلا مهرثك ١ عفدام 'هباجالاو تافتلالا ندح نم نوعماسلا رهظاف

 رمصنو ىنامالا هلقا ققح . زيزعلا نطولا :همدخ ىف عوطتلاو لاملا

 . ًاريصت هب ىتكو « ملاظلا ىلع مولظملا
 :ديرج باتك دحا هجاو ( "هيناوبدلا هعقاوليصغت رك ذ )
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 - [ ربثلا علقو غران ] 1

 اهدوّق ىتلا هيركسملا ةوقلانع هلأسف كب لامج ىلاولا ةريضح ءا رغلا
 هل لاسقف ( ىساغا لوقلا ىا ) :هينجلا داق كب ىركسع ناماس ىنطولا
 لالتخال ءاهيف تمع دق ىضوفلاو اهتيأر ةهيالولا تطره امل » : هانعمام
 انه ىلا ىلودو نم ىناثلا مويا ىفو . اهناحتا عييج يف هحا رلاو ماظنلا

 نم لك زفت ندع ىاشي <هايناويدلا ا ول فرمدم نه قرأ ان ىلا درو

 اهتبحاص ىلع موجها ةوقلا دادعاو عوبلا عل تالازنلاو ليما ١ ىتريشع
 ٠ برخلا عوتو عم ىف طسوتي نا ”هثلاث ةريشع سد را شوا دقو

 ةموكحلا" ةمكمل قفاوهرب ريغ ةلسملاب هل ”هقالعال ند طسوت ن نا ارك

 نام.نيروباطو ةلاقبلا دنا نم ًاروباط لاضتلا لحم ىلا تري لاحالو
 نمةلثو ٠ ةهشاشرلا عفادملا باكا نييعفدملا نم ( اكولب ) هقرخو ةاشنا

 راهظاو«نيينامملا ءامد نقحو « نيدتعملا ضوهمن عنمل ا رحصل! :هيعفذم

 يلع دنا ف>زب نا لبقو . نيفلاخلا بيداتو « هموكحمملا ةوطس
 ءاول فرصت٠ نم هيقرب ءابلا ىلا تدرو مومعلا :هحارل نيقاقملا كئلوا

 نيتريشملا نيب "هشوانم عوقو ىنع ىنملطت ةهيماشلا ماقم مئاقو :هيناوبدلا
 فسح زينا ماقللا مق ترماف نيليبق!نه سفن ىتام لتق نع تلا

 ”ةموح ىلا لصوت . فجتلا ىف ميقملا ةامرلا روباطب ماوقالا كئازا ىلع

 رهلظ لب 'ىش ىلا قثوي مف اهلا كب ىركسع نابلس لوصو لبق ىغنولا
 كب ىركسع نابل لصو اللد. هلزع ىلاىدنجواأم هلامعاوةق رصت "هيه نم

 دعب سانلا حارتساف . ًائيم ًارصن مهياعرصتلاو مهتكوش دضخ لحما ىلا
 . ةةحارلاب لخيام قبي مواده
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 9 ميو
 ما : نى اع مت

 سك 2 ٠

 2 ا 0 كما 5

 نيلسرملا نييلم ركلا ءاب ألا ديب

 « ىلمركلا ىدام ساتسأ بالا : اهزايتما بحاص

 « ىليجدلامظاك لوؤسملا اهريدم

 هي
 فصنو ىديجي : اهتيالوو دادغب ىف اهكارتشا لدب
 تاكنرف ةعست : ناسالا ةيسرعلا رايدلا ىفو

 اكنرف رشع انما : ةيبنجالا رايدلا ىفو
 فصنو كرف جرالا ىفو غاص شورق 4 دادغب ىف ددعلا نمت

 ١ذ١1 لوالا نوناك نع + ددعلا

 بادآآلا ةعبطم ىف تعبط [ دادغب ]

600091 



 نيماضملا 37 وانع

 ليجدلل ( ”هيرصع ةديصق ) راطقلا فصر

 ”هبوسنملا ريغ باىعالا ضعب

 ةيلصلا وا بيلضلا
 تارارمشلا
 ميتهلا
 تاليلصلاو ةنوعلا

 ةدئاشرلاو مزاوعلا
 ىبيشلا ىضر دمع خبشلل قفتملا لوح

 ىمسول آلا نيدلا تبان همجرت

 مالا تاقبط باتك عبط دقن
 ةقيقشلاو ةقشلاو قشلا

 ةيماعلا ةغللاب ةباتكلا زوجا

 هرواج امو قارعلا ىف رهشلا مئاقو مرات

 هدم سن مد مف سيصل
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 انتيك

 1911 لوالانوناك ---١مجوةجحلا ىذوةدمقلا ىذ نع + ءزملا

 راطقلا فصو

 ( ديدح نم ”ةححم تشغتف ديعصلا هجو سم نا تشنا (

 ديب لكح بيرقال ادغف  ًاضكر بسال ببنت تدعو

 ديرغتلاو نيمملاىف تذخا قوش ريلا ىلا اهزهاتك

 دوعتاذ ةنقك ًاروط هو اليصف تاضا (ٌمظ) ًاروط ىهن

 دوق ىف فسارك اناواو دو لخالالا تاذ ًانيح ىو

 دواد نع سأسبلاو هتور م. . .غبلاو حدصلاو ءاننلا نأكف

 دوقولا تاذ راثلاب اهوددج 2 اهاوق ريملا لحنا انك

 ديد نأ هلز ًادوط ريسلا دل تقئاضا ذأ

 د 0 0



 فني

 ىط ىا ىرسسل! ىف ضرالا توط

 رغااو قرعدلا ىرت تاقرا اذاو

 اهن« ليسارملا قونلا ىرابتول

 ىثم ق.سلا ةحاسيف اهال

 امان عد طاسب اسمئداو
 امك زر امس مول ىدلو

 المعد فد-يجولا كاذ تداعاو

 تزاحو الا قاي_سلل تردجام

 "1 م قيد داكإ ركرج تاذ

 ًاراسغ اهنم ناحهلا قشتال
 5 : : ودعت اذ رم ناحهلا نيا دعس

 .لا تارمصاق اهل ةروصقاماي

 رد قوصغلا حضفي ًاشرو
 ًارم_ق ثم فاطعالا للي نه

 روع م هع نيميسس ند
 يم اذو ةعاس دعب نم م

 ًاراطق رج اطقلا برس لثم

 رالا فجرت اهبسأب نه تشمتنا

 [ راطقلا فدو ]

 ( ديؤبتلاك عارهالا ) اهيدلو
 ديدحم الب اهدنع اود ب

 دومشو بيغ نم تايراس
 ديبأتلا دي ىف سيقاب شرع
 دولاب ادعم ًانايع ن
 دورولا موي ف اعآ رق فوخ

 دو رش سذع لكن ه ديهبج كعلإ

 دوق لك نم قايسلا تابصق
 دودمملا اهصخعش لظ لب ليا...

 ديدح نم اهفخ دق ولو لب

 دوصقملا ”هياغ هيف تزواج

 دوما ابق لك نم لمح قرط . ٠
 ددجو نيءإ اقنلا لانغو

 دودادرو بارطضال هفطع

 ديدعلا ىف هديزت زوو
 دواو نم اهل ايف مهتدلو

 دوقعلامظن( كالسالا) هتمظن

 ىدص ضرا ايفان اراذح ض
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 " فضو]

 تاالدتما الد تيدوت اذاو

 طق تفرع امو ىنوال تكشام

 اتلرع ىتلا تهيآلا ذل
 راوج ما راخيلا تنب كلت

 ىفايقلا بوسط ةرايسس لك
 باص ساشال تدعم 5و 3

 رعب باحللا ىوطي راخمو
 ىلغإ قو_ثاانه لجرم اهلو

 ( طور ةاكح(1) هياع امدوع

 (هاده ماما اهءالع كاذ

 ىه.ب نامزلا هق ممش كاذ

 ؛ ممش كاذ

 ًاراختلا داس دملاب مهش كاذ
 ”ى و٠ تيط ىلإ طو اب اسفنا تبط

 تاس تنا لا قيرالا مانالا ت

 : ثيدلا ىف ءاج اك . نيدضتلا باب نه ”ىشلا ىلع هدوع لاقي [1]

 رقااوءسو رت ىلا راه 0

 ايم

 ديرس قتل مودا

 دوجحتلافف وأ روغلا ةالالك

 5 2 دو_جوال ريد_ه هلا

 دوبكلا بيجو وعدن تااشنع
 دا ىف ممم دو 9 دس لك ىف م قود تاذ

 دوعرو ةئاو ري فزو

 دوءد صااىق هزاجو ىماستدق

 دوقولا تاذب اهماثحا نيب

 ديم نه هدتبدل دعا

 ديدن ريل درام ع

 (دودجلاب !!! انءاوقا) هايتك

 ديشنلا دنع ضإ

 دودسمو دباس لع ىأشأ

 دول_خ راد هلاالا كاجو

 دعبل ناكلملا وذ حانرق بعص

 لك )
 ىنمملا ىلع المح « نمي » ءادع امناو نييلع لخدي ال فلح ىا ( ًارهب5 هفنن»
 مركذ ال ًافالخ هيلع هيردو هليص ىننه ناضتي هنال مالا ىلع هدوع كلذكو

 2:2١ 44١ ءايضلا ىف ىجزايلا هاربا
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 [ راطقلا فصو ] "ع

 ضع ًاضعب داليلا تطبرو
 تلعق مويلا كل ركاش ىرولف

 ًار>ف طو اي كيف سانلا فكو

 (ديدحلاط#) ىروال ةمدخ

 دي مم نه هزكست ىاغ ىلعام

 (دورقلا )لل: ناسنالا لبق ولو

 داخبلا نامزاي

 وباا كل ًاركسش راخيلا نامزاي

 ردع كريصع راخيلا نامزاي

 راذعبلا نامزاي
 لا ريصع كريصع راخيلا نامز

 !! رصع
 || ردع

 ١) ريصع كريصع راذإاا نامز

 ١! ريصع كريصع راخن

 ا ١) ريصع كريصع ر
 )ا ريصع كريصع :1

 ١) ردع كريصع راخيلا نامزاي ١) رصع كريصع راخا :

 !ا )رمصع كرصع 0 نامزاي

 لا رصع كرصع نامزاي

 ١) رصع كريصع 00 نامزاب

 بلا رقع كرصع : 0

 دوعسملا كريصعل ًاركدشو م

 ديحمتلاو لياهتلا رصع رو:...!|

 ديصقلا ريصع بادالاردعملع 75

 دومصلا ريصع داطتتلاو ايرهك

 (ديربلا) رص ء(نوفا2لا) سصع(قرب)

 ديررجلاو عادبالا يصع فشك

 دوا طارصع ل 0 ريغع قيد رسعغ

5 

 ديهممتلاو مادقالا رصع مزح

 ديدستلاو ءاراالا رصع را

 دوهءلاريصعمار الا ريصع ضقن

 ديمصتلاو ءاقترالاو لف

 ديفتدسالاو ديفملا فوسلف

 (ديشرلا)ريصع(نومألا)صع(ىذار
 ديحوتلاو نائالا رصعرفك

 دوحجلا رصع نيقيل ارمصع كلش
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 7-3 [ ”هبوسنملا ريغ بارعالا ضعب ]

 ١! رمصع كرصع راخبلا نامزاي
 رصع كايح راخبلا نامزاي
 ءاانث لك ضررقلا كابحو

 سل ]

 ردابتخا وذ ىتيلو ىردا تسل

 ىنامالا لد ىلظظحا موي ىأ
 ماسي قارعلا هيف مون كاذ

 نم انموق ءانبال له

 مايق نم انموق ءانبإل ام
 هدلا ديا

 ركار> 0 1

 ممل ضمت الو ال

 وشف لهجلا اثق تهما تسعت

 دوملا رصع ريوتلا ريصع لقمع
 ديدج رص انتج دق هلم

 دو-محلا كلعفل جادتءاو
7 

 ( ىردا

 ىدوسحاظيغ تومي مو ىا

 دوصقلابو انموق ىتإ نم

 ديشملا عارتخالاب رطق لك

 دوثرو رةلفع ىئرو ةيلفغ نم رءاشاو

 دوعقلا اذه دعب نعيدو نبااي

 درعولا موا ىتح اهارار

 دييعلا نيبو اهرارحا نيب

 2( ىليجدلا )

 1 ريع ب وع ةءوساملا ريغ تاسنعالا ضمن

 لمح 3[1تامتمم لهم وتمع ا!صعععالمسع

 ماع نظن ١

 ”هيوستم ريغ داثلا ”ةهتس لحرلا رئاشملاو لئابقلا نيب مولا دجؤي

 «مزاوعل ءلاو ء تالي طصااو « ةهنوغلاو « ميتهااو « تارارمثلا : هو

 عجرب لصالئاقلا نيب اهأ فرعيال اهلك هذهو. هباصلاو « ةدياشرلاو

 هلوقتيوا ء مهم ضعباا همحزيواء مه هنومش زب ام الا ممالا ءبذنلا ىف هيلا
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 ([ ةدلصلا وا بيلصلا 3 نلحا

 اذه ناف لاح لك ىلعو . بارغاو بارعا نم مهب هل ماملا ال نم ضعب

 : جوا ةدع نم لطإب معزلا

 ةهمخلا فيل انلا ثحبلا اذه ىف اوتكن يلا برعلا نال : ”الوا

 ٠ الؤه اورك ذإ مل هيلا نومنتي ىذلا ىلعالا دجلا ىلإ لبق لك اوبسنو

 ىلا حجرولتلا باب نم ىتح مهرك ذل اوضرعتي ملو لب « لحرلا ماوقالا

 .٠ مهدوجو

 ىلا مهبانا معازع مهل فرتمنال هيلاحلا ”هيبرعلا لئابقلا نا ايناث

 ٠ ممسقنال اهنولحتتي
 ءالؤهافرتعت ةيودب ةدحاو ةريشع وا ةدحاو ةلسق نه سيل :ًاننان

 ٠ مهسقتال هتوعدي ىذلا بسنلا ىلع مما ماوقالا

 لدياامت اهيلا اوبستنا «”ةلببق اورواج اذا ءايعدالا ءالؤهنا : ًامبار

 ( ١ ) ذاذش مهنا ىلع

 رونلا ىلا ندملا لها رظن مهيلا نورظني باىعالا نا : ا_ماخ

 نم مهلا ىلع كلدي اذهف . ندملا ىحاوض ىف نيرمشتنلا "هيلواكلا وا

 . سانلا طقس
 ءالؤه ىلع قدم: ىتلا ”هماملا ”همدقملا هذه اتينا نا دعب نمو

 ماوقالا ءالؤهنم موق لكب قامتي ًازيجو الصف دقت امم مهعيجءارطلا

 : لوقت ٠ هريغ نود

 ىف اونوكيمل نيذلاو ء سانا! نم فيفللا مو ذاع عج ذاذعلا ) ١

 * مهلئابق نم اوسيلو موقلا ىف نونوكي نيذلاوا , مهلزانمو ميج
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 وأ بلصلا ؟

 ( المل ركذو هيك ظمأ )

 انهم ةلوصرت + ةزمهجب بيلصا لوه موطسو . ةرغصم بلص

 ةيلصااو ًاضيا ( :كرحتم ) بلصلا مه ة!ءكب ظفنتو تكس داس

 ماوعلا اماو . ”هينحتلا دعوا ءايلاو ماللا حتقو داصلا مضي ظفلتو )

 ماللا اظفلت نإب ىا ًافيض ًامض ماللا مامشاو داصلا ناكسإب ان وظفلف

 فاالاوا مورلا فلاب » فورعملا ىجترفالا فرحلا "ةكرح هيشت لك رحم

 ًادماسو نآلا نم اهييست ىتلا ”ةكرملا نو ( © ططان# ىا « ءاسرخلا

 رسكلاو مشلا نيب ىا نيتكرح نيب ابكارتشال « ”هكرعملا ”هكرح اب »

 ةعرتكاا داضاالعا ) بلصلا :لوس نم مهنمو .٠ حتفلاو مضلا نيب وا

عمال وا ةماعلا ظفلتو ( "هحوتفملا م اللاو امض
 

 تاماز وع ث لو ايناقل فالتخا ىلع "هظفللا مم

 ةياصلاف ةيظلا هده يم ىلع ةيلصلاو بارعالاو برعلا قفتيم

 رزاق“ ١ كانا ١ مهء.مس ىا برعلا بلص نم مهنا نولوقي مهسقا -

 م لا ىلا اوحبسا مهنال ايس الو < مهلسال ًاظفح مسالا

 ٠ اهلك لئابقلاو رئاشعلا

 ,*س نع اونذول معلا لئاقلا معزلا اذه ىلع دري نكل

 را( لالا. هذ ذب اوفرششتاو نومدقالا باتكلا مويسنب ىنمل

 ٠ ىوريوا نظيام فالخ ىلع

 املا ندع تاضااوا ىباصلانا : لوس مهربغو
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 [ ةبلصلا وا بيلسلا ] المل
 مهفاحلا ةرثكب ماوقالا ء الؤه ناك . اهكدو جرختسا اذا : ماظعلابلص

 مهيفقدصإ معزلا اذهو . تانسحلاو اياطعلا كدو سانا ند نوجرختسي

 اميابارعالا عوبر ىلع نولفطتي مهالو تدم لصا مهل فرءيال هنال
 مهارشبال 5 راد مهل فرعتال اذهلو ( ١ ) . اولحترا اميح ىلاو اولح

 ًادااتساو . راد مهل راد لكو ضرا مهل ضرا لكف مث نمو . رارق
 معزيو ءدحا مهيلع بضغي الو « عمامط 8 عمطإال ادبملا اذه ىلع

 نع هييبلصلا بورحلا دعب اوفلخم نذلا نيبدياصلا :هيّش نم مهنا ضعبلا

 فرعيالمهلصا نا قحلاو . زيلكت الان« مهما نولوّيو « حنرفالا مهقافد

 .اذه قيوث ءائمدق قيقحتلا ىلع

 ) مهماسقا (
 (ىملغلا 8 : اهو نيل .ءموا نيتقرفوا نيماسق ىلا ةةيلصلا مس

 . حرصلا مهلا نع فحصملا  مدقلا ههحنار همجعملا نيغلا مامشاب )

 ل "الا ىف ةهيتحتلا ايلا ديدشتو ميلا ريكو نوذلا ناكساو

 «'هيناثلا هيعشلا نم هجرد عقداو ةلزتم ىلعا ىلوالا ”هقرفلاف ( ىمنغاا

 ةدحاو نوجوزتيال م « :هيناثلا هقرفلانايشل مهنا املاجر ىطعي الو

 . سما لك ىف ايلعلا ديلا مهلو مهتاست نم
 ( مهفاصواو مهقالخاو مهلاوحا ىف ”هماع ةرظن )

 هيف مهاو , نالزغلاو ءاايظلا ديص ماوقالا ءالؤه ةاطامم زثكلا

 جك دق انك ) ١(

 ًابحو ثحبلل اماه مالا بساني اهنم ضعب جرد ىلا دوعن فوسف ةنس ١1 لبق
 © برمعاا ةغل 1 ٠ ةصرفلا ح ونس دنع كلذو ةدئافلا ممعتي
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 (317:1) قرتملا ىف اهانجردإ عوضوملا اذه ىف هلا



 نك [ تارارش'

 قرط# اهاك لئابقلا فرعا مهو  ."هميظع :هقاذحو "هما ةراهم

 هيلع هركنيال امو . راب آلاو هاما "هنكماب سانلا رصباو ؛ةكلاسمو ربلا

 ىراربلا عطق ىف مهل ةلدا مموذخت ميمي بارمالا نا وه دحا

 دربلاو عوجلاو رامظلا ىلع ليم ريس مهلو .  مهريغ نود ىفايفلاو

 27 ردحلاو

 ماسجالا "هو ريصللا دعبو رظنلا ةدوج هب اوفرعام صاوخ نمو

 باش رظن هرظنو هينس نم نيمستلاوا نينا ايي مهنه ددحاولا ىرتف

 ةراكحا كلذو . موظنملا ردلا عراضت هنائساو . رظنلاو ندبلا حمم

 مويشاخحمو لك املا ىف مهطلخ ةلقو مهماسجا ”هضايرو راهنلا ىف مهريس

 هيذعلا ىضارالا مهانكسو . نادبالاب ةرضملا وا ةركسملا براشملا نع

 ٠ ”هحصال قفاوملا قئارلا ميدالا تاذ

 )١( تادارألا م

 ( :هماكلا ظفل ١

 حتقو مهلا ةهحنار نيشلا مامشاب :هملكلا ءذه نوظفلي بارعالا

 ءااحصنلا نال هجولا اذه ىلع ميدق ظفالا اذه نا ىهاظلاو . نيءارلا

 نم مهنمو ةهحمرسص ةهحت اهلعج نع مهن ءآرلا ”ةكرح ىف اوفلتخا

 لاق ٠ مورلا ةلاح ىع اك نيب نيب اهنا "هقيقلا نوكتف . ةرسسك اهربتعا

 ن* رياطتيام : لبج لثه رريشلاو باتكك رارثلا : سورعلا جان ىف

 ميلع ءانقتحتام هذ ركحذن رخآ الصف بارعالا ءالؤهل دقعت فوس ( 3

 © برعلا :هغا ١ مه رايد ىلا انتلحر ىف انسفناب
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 [ تارارمشلا ] 0

 ةاتخيش لاق . انيديأب ىنلا خسنلا راسف اذكه . ءاهب امهتدحاو. رانلا
 : ةرسكحلا اماو . نيواودلا ىف فورعملا وهو . باحدك باوصلا
 : رارتستلا : حاببصملا ىف لاق كلذلو . أطخ وهو . فنمملا ريغل دجوت
 'هلم روصقم وهو . هله ررملاو . ةرارش ةدحاولا . رانلانم رياطتام

 درمشلاو : ناسالا ىفو . :هغللا تاهما نم هريغو حاحصلا ىف هلثمو
 . ها .راثلا نم رياطت ام

 مضلا م امشا وا مورلا نيشلا هكر ىف لصالا نا باوصلا نظنو

 ايمسنو اهانيمس ىتلا نيب نيب ىلا -كرملا ضو ردكلا ةةحئاد
 . طيضلا ىف ىالتخالا أشن كلذ نمو . « ”هكرتشملا "ةكرطلا»

 © ةظفللا ىنمم ))
 اومس تارارسلا نا ىا نينيع ىذ لكل نهاظ ”ةظفالا هذه ىنعم

 ”هيسنك برعلا ىلا "هبسنلاب اوديصاف مهب دادتعالا ةلقلوا مهتسخل كذك
 لدتستل فاك اذهو . اهسفن رانلا ىلا اهلاعتشا دنع رانلا نه رياطتب ام

 ., ”ةيدابلا لها دنع مهتازم ىلع

 6( مدوجو لحمو مهددع )
 محو. لاجرلا نه فالالا ةهثالثااو نيفلالا نال مهددع ددرتب

 ”هيرق مج ) تايرقلا برق ىلا فوجلا نه ناحرم_لا ىداو نونكسإ

 ىو . روكذملا ىداولا رخآ ىف ( ًالاس ًاثنؤم ًاعمح هعوممو ةرفصم
 ليج قرش ةهنع ىف ىرقلا هذه معقومو .٠ حاملا ىرقلا هذه نم

 . زوردلا
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 ل [ متملا ]

 ( مهلاوحا )
 .٠ لحرلا لئابقلا رئاس ةدامكنوحرميو نوحرسي بارمالا ءالؤه

 : روما ةدع ىف برعلا قالخا نع ًاريثكص فاتح مهدئاوع نا الا

 الو رامذلا ىمح الو فيضااب بيحرتلا الو مركتحلا مهيف دجال كنا

 افامهسغا نع نومفادي مهنا الا . ماوقالا رئاس ىلا "هيسنلاب مهل ةوطبح

 ًاتوس نوم وا اون املقو . دج ةريقح مهتوسو .دحا مييلع ىدتعا

 انْيحنولزتيو مهلبا روهظ ىلع اهنوكرتي مهف .فيضلا ىرق نم ًافوخ مهل

 مهلامعتساو . لش مهنارينو )١( مهلافم نم ىلفم ف سمشلا تبر
 نيواودلاو سلاجلا دقع مهدنع ردني كاذكحو .ردان نبلا ةوبق

 . ةهيدمالاو

 ميتملا
 ”هملكلا ظفل

 اهتكرح ةزمهب « ميتها و: : لوس ضمبلاو . رييزك ةرغصم ميتهلا

 ءايلاىلاهبف "الام ًاحتف "هحوتفم ءانو ءرسكلاو حتفلا نيو مضلاو حتتفلا نبي

 ظفل ”هشو ءاهلا ناكسإب ميته : لوم رخ . الا ضعبلاو . ”هنكاس هالو

 روظنم نال .ميخرت ريغصت امتهىراو :ءديسنإالآق .ميتهاىف اك "هملكلا

 )١( دجم لها مالك نم كلذ لكو ٠هاعر ىئرملاىتفاو .ىعرملا : ىلملا والعراق٠

 حل نم هيفام بلطو هيعر : ناكملا ءآلتفا : سورملا جان ىف لاق حيصف وهو

 زاجب وهو . الكا ٠ ىلع نالف ومب لأ : نولوقي مهتممس : ىرهزالا لاق
 انك "هيحال نم ةالقلا نولتخ. مهو . انك ءآأم ٠ *بلا "الك نوعرب ىا

 ”ةهجلا كلط نم ءآأملا نودريو ٠ ) برملا لل (6
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 [ متملا ] فذ

 نيخرؤلا بتكف مهركذ
 لك نوءجتنيو« عقص لكىف نولي بارعالا ةلاثح رن ”ميتملا نا

 سورملا جاتف لاق .٠ انيق اولقنتو ردم رايد مد موق لزن دقو . عبر

 ٠ رصم فارطا نولزني مه٠ « برعلانم ةليبق مالا : رييزك ميته ونب
 نودحتسي نيكاسم برع : 'ةئاملالاقو . نيبارتلا نم نطب مهنا لاَعيو

 . همالكوا .ىماشلا بكر نع

 مو ومسلا باس

 : متتلاورسكلا وهو متملا نع ًاذخا كلذكاومس ميتهلا نا نظا

 بارعالا ةراسكن ع نوبي مهمولو مهتسخو مهتاذل مهناك « رسكتلا

 ٠ مهلاثحو

 م

 ىف هءاقاولا ةرهلا [ ةروكذملا رصصم رايد ادعام ] نونكسي ميتملا

 لئاح نه برق هذهو « ةدجتسملا ضو ىلا ةروثملا "هنيدملا قرش

 ةهمارل تارارم_ثلا نم ةلزنم عقرا ميتهلاو . فيلو تاعاس رشعبوا مويب

 . اهناباو موس وقت

 مهلاو>او مهللافشا

 قاز رالاواهظفحو ندملا عئادو تو مانغالا ههيبارت مومااغشا مافعا

 1١( 0. اهحاتمتساو مهدنع تدادام ام

1 0 

 لكو :هقانلا

 هحتمنم ”هقتشم هحئملا وا ةحيلاو ةهحيمملاب عافتنالا ٠

 حايصق كلذ لكو ١اهدلوو اهنلو اهربو هل ىلوج اذا

 «برعلا "هفلد قارعلاو دج لها
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 فلو يفسر ن1]

9 5 
 ةنوعلا ه

 ”هملكلا طبض"
 ناكو: ءاه رخالاىفو نونلاو واولا حئاو نيعلا مهب ظفلت ةهنوعلا

 نيذلا بارعالا ىلع ةلاع اوناك امل كلذو . -هناعالانم ةذوخام ”هظفالا

 . مهيلا "ةجاحلا دنع ًاناوعا مهل اوحبسا مهيلع نولزني
 مهدوجو لع

 نيب ةليقلا هذه طلتقلو د.شرلا نبا رايد ىه ”هنوعلا رايد

 لبا لها نه ءايعدالا بارعالا ءالؤهو . ديشرلا نبا ىلا ةهيستنملا

 ًاريثك دل ال مهااوحاو « مول سيلام :هياعر نوليشبال مهنا الا . منَغو

 5 ميتهلا لاو>انع

 :ايغلا

 تاليلصلا
 هو ةمطكلا ظقا ”ةيقيك

 رح داسإا مامثإ هولا بارعالا اهظفلي ' : ميامي ف

 يفعل ةلياس عج ةءلكلاو . ءالو فلاو مال مل ةكاس ءايو ةلامم مالو

 3 هاك نقلا ةنراوارو

 1 ةيعاوت ىميللر نامللا هو يقلق

 ممل انه ضايو حلا ىل . ضرالا ةجو .يلارفاسال ءارقذلا

 ا ل احد فال يعل نم نكاد ودع نيزال
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 [ ةدئاشرلاو مزاوملا ] 0

 باىعالا اش نود مهبئاتمو مه رش امو مهادإ و مهقالخاو مهدياوع

 الق ءفيضلا ماركاو رامذلا ىم- مهنوهباشي مهو . لئابقلا "هيَ نم

 7 ٠ 'ىثب ممنع نوقرغب
 نوف.سيو. ءانهدلاو دوفتاااضيإا نولتحيو ميهقلا برق مهلزانم بلغاو

 لئابقلارئاسك رداو لك نولزمي مييرلا ىفو.ميدقلا هايم راوي بلغالا ف

 . ركذي قرأ نودي

 ىف اهنم ناتثل :رشعلا نابل بعش ىلا نومسقي مهسفنا تاذوف مهو
 ىذلا هجولا ىل_ع ”هقرفتم بءشلا رئاسو « ضايرلا برق ىا بولا

 . امم نوطلتخيف نوممتجام ًاريثكو . هيلا انعم

 ةدئاشرلاو مزاوملا

 نيتظفللا ىنمم

 سرد عج كلاوهو سراوفك سايق ريغ ىلعمزاع عج (1)مزاوعلا

 لها ضعب تعيس ١60 ”هنس نيطسلفو ماعلا رايد ىلا احرف [ ] ١

 مهن«نوئبنم نيذلاو ٠ «مانع ىب»مساب ًاضيانوف رعي مزاوعلانا :ىلنولوقي ”هيدابلا

 ىلا لصيام مهميخ نم ىرتو ٠ تارارسدلانم ذخف مها نولوةب ناء» ىحاون ىف

 دارفاو * رمش خيشل ”هنس نيتس وح ذنم بارعالا ءالؤه عضخ دقو ٠فومجلا

 ءانثا ىف نيرفاسملاب نوردفيام ًاريتكو ٠ مهقيرطىف جاحلا نورفخم تاءاجلا هذه
 ءامال تاولف مهب نوكليو ٠ مييلع "هقشأا نولبطي موافق ء ءانهدلا هياتم ميسطق

 ءالؤه ىرق روخت جاجحلا فالحل ش.طعلا نيدومتم مه اوناكاملو ٠١ ايف

 لاذنالا ءالؤه ذئنيح مييلع مجبسيف . ةاحلا هيف نومأب دح ىلا نيكاسملا

 لاومالا نم موصمام نوذخايو مسببا ةركب نع مهنواتقيو مهب نوكشفيو "همم رش
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 ا [ ةدياشرلاو مزاوملا ]

 لها ةدئا_ثرلا نا م دا_مجاو دجو منع لها مزاوعلاو . كلاهو
4 

 . دادسو داشر

 مهاافشاو مولزانم

 منغو لبا لها مهو . حابصلا نبادالب تيوكلا( ١ ) فوفط مهازانم

 رحم ىف 'ىلاللا ىلع صوغلا نوناعي ةريخالا مايالا هذه ىف اوذخا دقو

 هيف لافتسشالاو رحباا بوكرب ةهقامتملا لامعإلا رئاس نوسرايو سراف
 ىداوبلاو تاولفلاىف ممم ىَع نم اماو.ةليزجلا مقانملا كلذ ن# نوعءفتنيف

 تال_لص'ا هي-لع مه ام ىلع اهحانمتساو مانغالا ”هياعر نولوازي مهلاق

 . ةةلونلاو

 مهئاقبط فالتخا ىلع ذاذشلا ءايعدالا بارعالا ءالؤه نا ملعاو

 برعلا مهيطعتال اذلو « مهلفاساو ىداويلا ءايئدا نه مه مهمامسا و

 الك« لسيقلا اذه نم ًائيغ مهن» نوذخأيالو هيلع صرحام ”هبوسنملا
 .دتحم مركوابسنوا بسح ةلاصإب مول فرتمآ

 ىلع اصرح :هفيحصلا مده هتعدواو رتافلا رطاخلا ىف قاع ام اذه

 مث ٠ ريطلا حراوجو ريلا شوحول *ه.ط ىقايقلا كلتىف مهنوكرتيو ضورعلاو

 ًابتف ٠ "ىش نكيمل ناك مسسيخ ىلا "هعيظفلا ةرك.دلالامجحالا هله دعب نولفقي

 «ىلانالا عمتجملاىف ايندلا ايالب دشانم مهناف مهلاثءاىلع ناك نمو ساناا ءالؤهل

 [ برعلا ةهغل ] ٠ مهريخ هبام ىلا هللا ماده

 + تيوكلا فافض وا فوفض نولوقيو ”ه.لكلا نوفحصي دجنل ها( )١
 «برمعلا 'هغلد ٠ فافطالاوا فوفطلا نوديرب مهو
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 [ قفتللا لوح ] فك

 2لطخوا ًادخ نم هلوق ولختال اذهىبلاقم فلاي نم نا نظاو ,قئاقألا
 .ًاديشرو ًايداه هبىؤكو . داشرلاىلا ىداهلاو ءدادسلا ىلا قئوملا هللاو

 اهبحاصو ضايرلا ةديرج ريدم

 ليخدلا ناماس
 "< برملا ”هفلا ريح

 تسيل اهمنالامس الو « ةليزجلا دئاوفلا نم ثاحمالا هذه ىفام ىنمال
 اودجمو لحرلا نيد.أملا بارعالا ءالؤه نا مرجالو . باتك ىف ”هنودم

 .هنم ًاناكتسا مهركذل اوضرعتيمل برعلا باثكنا الا « دهملا قباسىف

 اذهت . ةل_<وا الحوا ًاددع مينم ىندا مهنم ركذب اوهون مهناف الاو

 بارعالاو برعلا نع امج ًائيش « ربعلا » هءاتكىف ركذدق نودلخ نا
 نم مع هتاحفص ددع ثحبلا اذه ىف هسارب ًامئاق ًادلحم عضو هنا ىتح
 هيفا دلل 0 ددصلا اذهىف انديش امع انرن دقو « رابكلا تاحفصلا

 ىف الياج ًاباتك فدصدق ىدنشقلقلا اذه مث . فيفط ولو 'ىش ىلع
 ةياسبلب همسو « مهذاخفاو مموطبو ميلئابق فالتخا ىلع برعلا باسنا

 واو انش لحرلا ءالؤه نع ركذي مو « برعلا باسنا ةقرعسيف برالا

 توحامو ةلا-ةما هذه :دّئاف ىلا هللا كظفح اذا رظناف . ىفخ فرطنم

 نفاس تاكلا ةريضح ركن انناف اذهلو . هيموقلا رابخالا بورضنم

 اظفح باياا اذهنم وه اع انوفنا هريغنم سمت ام هنم سمتلنو

 .ناذع ممل ميلع لينا ركشلا مماو مع قامتض اونا يرعلا ع راتل



 فذ ([ ّعفتنملا لوح ]

 قفتللا لوح
 اهنا)باوجلا ناكف :هنيدم ما ىه ”هيرقا ىحلا ) نع لئاس مكلأس

 دالإ نع *ىش ىدل ناك املو ) ًاحالطصا ناو هل نا ”هنيدفال ”هيرق
 ةيغرهنم ثحبا| سمي ام مكتثج مهيداو مهرضاح قفتنا نعو قفتنملا

 اهنا 5 تافالتخالا طسو ىف دجونام ًاريثك ىتلا ”هقيقحلا ىلا لوصولا ف

 . هفيثكلا اهتاملظ ىف عيضتام ًاريثك

 نهناريمع بيرق ريغ دهع ذنم ىندالا تارفلا فرط بذات تناك

 نمنزولتحبام ىهتنم ناكو ( لعازألا ) هعاز اهو قارعلا رئامع ريكأ

 قب ةرجش هذه بيجاعالا ةردسو « بيجامالاّةردس » تارفلا فافض

 ىوضنمةلييق بيجاعالاو تاعاس عبراب ةوامسلا نود تارفلا نكم ىلع ةمئاق

 ”همدقتاا ىبتملا ةردس اهملالتحا زواحت. نكي ىلا :هعازخ "هيار تحب

 تناكو ”هعماجلا كلت اهدمحتال ًاتاتشا رئاشع مويلا تحبصا ىتلاو ركذلا
 هوعدوب ىت> تارفلا فافظن٠ ةردسلاكلت ءاروام لتحتقفتملا لئابق

 . نيربلا قتلمىف ةلجد دنع
 ىف قفتملا رايد نم ناك( فارغلا ) نا "هعفانلا مكتلجيوف ءاج دقو

 فارغا ناف ًائامذع نوكأ دقو كلذ فالخ عا اناو ”هيلاخلا ”هنمزإلا
 ةريبكلا ةريمعلا ىهو ( ةرامالا ) ”هميبر رايد نم "هيلاخلا "هنمزالاىف ناك

 «ءتوكلا »ىلا ( ةلذب ريغصت )« ةلغباا » نممويلاةلجدفافض لتحت ىتلا

 «هياورسبلا) اهل لاَعإ ضراب ىهتنت ًاضيا خسارف فارغلا نم نولتحيو
 اميبردالب دالبلا كلت نوك ىو امم كلذو ىحلا نم تاعاس سمخ ىلع
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 [ قفتملا لوح ] افلم

 ٠ سرفلا "همي
 ناجلوس ىلع ضف نا دمإ الا فارغلا ىلع بلغتن املف قفتنملااما

 رذئموب مهلاق (نودعس لآ ) مويلا صدى لا "هئاملا دادجا مهيأ ”همامزلا

 ةنسالاو فويسلا ايشب اهرثكا اوكلّماىتح دالبلا كلتىف(هعربر)اوضهان

 ةلزانثارثاشعلا نم ًاريثكن ا قفتنملا دال نم كي فارغلان ا ىلع ليلدحضواو

 (دادك اهالكو)جارس لآ وحايف قفتنمل نم ال ةهعيبرر ند ىهمويلاهميمص ىف
 كئثوالك ”هنانكو ليقعو نامحشلاو بيغ لآ و باكر ونمو ةدوملاو

 ةنمزالاىف ”هعيبر رايدنم فارغلا ةلملابو فارغلا ىف مهو ”هعيبر نم

 نيتريمعلا ءآ يما نيب "همكحتسم ءاضغبلا» كاذاونويلغتم قفتتلاو”هيلاخلا

 ىف هرثكا ىذلا دالبلا كلت غران ىف ةروبش» تانداح ترج اهبسبو

 ةموكحلااهيف "هميبر تدعاسىتلا هثداحلا اهرخآو روطسلاىفال رودصلا

 مك ىضاملا نرقلا تايرخا ىف كاذو فارغلا ىلع قفتتملا دالب حتت ىلع
 ممل ناكنا دعب نودعس لآ اهءامعز تلجاو اهيلع ءاليتسالا ”هموكحلل
 . ءاسحالاو ةرصبلا ف مهذوض' رحبتسا نا بغو لوطلاو لوحلا

 (فارغلاوتارفلا) نيطدشلا ىلءقفتملا عود نيب مترف مكاراو اذه

 عوبدنع مق ثدح كاذو فارغلا وه دحاو ديمصف !ماكاهومتزرباو

 : هصئام ”هيلاحلا قفتنلا

 قوسوراجلاو قفتنملا ةرطش امهنيبو ىحلا ىلا "يرصانلا نم دنت »

 ٠ رقص "هماقو "هقراشملاو ديسكو دسا ىنو ”هعدبلاو ءاحطيلاو خويشلا

 « يحاونلاو ”هيضقالا نه اهريغ ىلا
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 للا [ تارفلا ىلع قفتتملا عوب ]

 2 نيو ندا نيب عجو فوستو شوفي اذه مكمالك قف

 . ياس ل مهنع ملشأ نيذلا نرفالا باتك ىلع كلذ هعبت لملو دعي
 ى.  اهركاذ الا اهو قارثلا ىلع اهضنيو تارقلا ىلع داللا

 . ىلياك ىناةرع
 تارقتا ىلع قفتملا عود

 ( ةحطبلا )

 .. ٠ ىتلا تارفلا ىلع قفتمملا دالب لوا مويلا ىع رينصتلاب هحيطبلاوا
 .اطلاا اهل لاقي الو ) هحطبلاو ريثكي كإذ نم دمبا ىلا لبق نم دم
 ةء.صانلا نع دعبت ةيبرغلا تارفلا ةفض ىلع“ هلق "هيرق (مكمالكف ءاجاك
 قئفتملا دالب دح ىعو تاءاس عبرا لامشلا ههج نم:

 [ةيرصانلا]

 رصا: اهطلطخ ةليج ”هنيدم ىعو تازفلا ىلع قفتلا زكام ريكا
 نارفلا "هفض ىلع تميقا دقو .هيلا تيسنف قفتتملا ءآ ىما دحا نودمسلا

 دالباةمزاتملتسا موي اهل "هيفرصتمزكسم "هموكحلااهتذخماو "هيقرشلا
 وع - © ”دهلاها هيلع ملي داكوا مطفارغق بصم 'هنيدللا مذه برقو
 # ءادقوبا ) ةريحب اهنم "هعاس فصا ىلع يرصانلا ربظيو

 دديتت ةريحبلاو .تارفلاو ةلجد هايم لوضف اهياا ىهنما
 رطو اضيع لايما "ههطب غلبت اهنا الا قيقحتلا ىلع حسم ملو
 الذ لملو ررشلا حدت اهنال ( "هحادق وبا ) تيعد اهنا
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 [ خويدلا قوس ] فهل

 ' (1)اهث ”يروفسقلا
 * ( خوبعلا قوس )

وس تناك كاتهو مقام ىا قفتتملا خعاشم م خويشلا
 نوعان مق

 تارفلا نم ىلع ةدلب ويلا خويشلا قوسو . هبلا نورطضيام اهنم
كلو هيرصانلا لثم لختلا اهيفام رثك او نيتاسبلا اهطوحت

 ريغ اهءاوه ن

 ةموكحلل ءاضق زكيم ىهو بقلا ىمج ضخالا ىلع:اهيف رثكتو ىمحصس ا

 (دادشتازو)راخلاخؤيشلا قوسمآ وو ”هيرصانلا بونجن نم نيئعاس ىلع

 فئاوط ءءاروو- ًاضيا.قفتمملا دالب نمو تارفلا راوهانم روه وهو

 ح تارفلاو جد ناربنلا قئاي اهدنعو "هئروقلاف ( رئازجلا )

 ىف رك ذو ةريزجلاب عضوم هنا لاو توفاي ( راجلا ) رك ذ دقو
 20 ااا

 دوجو وه 'هيزوفصقلا ءايحالا.ريغ رخآ ببس كانه نوكي دقو ( ) ١

اصتي . وج لع طز ممهؤمع ماتم ةمات026 رفصفم جردهم زاف
 دع

 ف ثداحلا اذه لثم دهاشي ا”هتبل الا نم كاننه امل ةريحبلا رمق نم
 دعاصتب كلذكو ."هتبالااهيف رثكت ىلا تاريحبلاو تاعقنتسملاو ماجالا بلغا

 لحنم "هيناورح داوموا تاناويح اهبف ىلا نطاوملا نم لمتعملا زاغلا اذه :لثم

 هذهو خداوملا ايف مارتن ىتلا "هعيدقلا رزاجلاو ةريبكلا رباقملاىف كلذ ىرب امك

 نوبمدقالا برملا مامسو هين 6116 ”هيئاتلا رانلا » هانعمامب ججرفالا هيمسأم

 قامت هللا ءاش نا ”هصرفلا حاوتس بدع لصق هل دقمل فوسو « نمبب » مسايا

 برعلا باتك لاممتساو صوصتلا ركذ عم ىنمما اذهب ”هظفللا هذه "هم تيثنل

  (بَرملا تل ) ؟..اهلا.نيمدقالا
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 فحل [ خويعلا قوس ]

 ىعو (؟) ( ”نروقلا ) املعلو اضيا ةريزجلاب :هنيدم اهنا ( نيدوق )
 نوكن نا كشوتف ةريزجلا اما. مُكحِنأر ىلع ال انْيأر ىلع هنيدم
 كلذ نم برقاو . ًاققحتال ابر كلذ لكح لوم: . نررهنلا نيام
 ؟وميشا مهنا الاء ةنم ةنزا ىلع ( ةنرق ) ةنروسقلا ىف لصالا نا
 "ىشلا فارطا نه صخاشلا ةذل ةنرسقلاو . ًاواو تناكف ةمضلا
 نا ةريزجلا ىلع برملا طش نم لبقملا ىلع ىنخ ريغو . ذدابلا ىا
 قتليثيح اجمال ةدلبلا ءذه وه نيرهللا نيب امم هنعل صخشي ام لو ١

 ناطشلا نرتق ثيح اهنال «ةنركد تيعد اهنا لاَ دقو . نارهلا

 ٠ تارفلا ىلع ىهركا يم مهاؤذه« ناكح # مما تنبل ةملكلا نا ريغ
 د لا متت 15 2 > + ا

 ء.ةرقإل يعيق نكت "نقلا نال ٠ ”هنرفلال# نيدوق نا نظنال ( ؟)
 © ةزاطم:توقاي لاق ٠ةراظم دنع دثمو# نادفازلا عمتجم ناك ل“ '

 آو ٠ ةرسبلاو راذلل نيب اماقتلمىف تارفلاو ةلجد ”هفض ىلع."

 مم مضلاب ا عالطالا دصايص وهو رخالا هباتكى هظفللأ

  ملو « ةريزجلاب ”هئيدم هاهنا لاقو ...« تحننم نيتنلاب هايد
 ةهترقلا » نا مث. ٠ ”هباتك الو ًاظفلال ”هنرفلا,هبشئال ئروقف -

 نقلا قؤكل نرتقا لمفل ردصم مسا اهنال ءارلاو فاقلا نيبرواو .
 م3 > كلا رجالا _حالطتس ا نم وهف ىاولاب اهتباتك اماؤ ة .اهددع مويلا+ *

 ءكافاولا تبل ىف تءإ ةمضلا نا لوفلاو ٠ بابلا اذه تب هين
 اكل مسام خلا ماكل نوك اماو ٠ رثنلا ىف .فيكف .رعشلا ف لوبتقم
 نموا فاضملا فدذح. باب نم ناكملا ىلع ايمقالطا عنمال
 ؟ )باو ليجو دجتو قارباو قراباب اعاقصا اومس

 لا ظل نيب ."هبسانملا ضعب هجؤةئاانضرق وأو اذه

 نا ىو ءدحاوت ىتسمل نيمسا :امهلمجم ثانم انمن# +

 7 0ع اا كلاعهلا هونتعنمب (ه0] يلع اللا 851



 [ فارغلا ىلع قفتتلا دالب] +77 ١

 « فارغا ىلع قفتتلا دالب

 هيلا ردحت تارفلا ىف هبصمو ةلجد نم هجرفم ريك رهن فارغلا
 ةيرصاتلا برقراحلابصم امهمظعا هنمنيمضوم ىف بصيو ةريزجلا نم

 .قفتلملاو لالحمشالا كيشو ىلع هلك فارغلا نا ىلع قيض لحمضف

 : امو "ةمه٠ زكام هيلع
 [ةرطعلا]

 تارتمولك“هتسب ةرطشلا ىلا هطاطحما لبق نيتبمد فارغلا بعشتي

 ةيرصانا ربظب ةهيناثثلا بصتو راما ىلا امهم ىربكلا ”هبمعلا بهذتو

 ةرطعلا ةدلب ةريغصلا "همشلا هذه ىلعو تارفلا .بمش نم "همش ىف

 ,قفتتملا نتف طيح ىف نوكت نا علاطلا سحن اياع ىضق دقو ةيجلا
 0 ل سسك تس حلا

 * ةريزجلا ىف ال قارعلاىف وه ”هنرقلا مقوم نا لاحلاو ةريزجلا ندمنم ايل»
 بتاكلا ةرضح هيلا بهذ نيرا نيبوا روفلا ةريزج انع ةريزجلاب دارملاو

 مترفالاواويلا نال بير ىلدا نودي«روشأ رايد ىع روقأ ةريزجو ه ٠ هضأ

 ايلا اولقو توقاي ابطبض اك « نيروق » مسإب ”هنيدملا كلت نومسي ميلا
 *تافدارتملا هذه ريغ ىلا روقا ةربزجوا نيربلا نيبوا ووشا رايدوا ةريزجلايف

 ل ططفص:هرجمم عجار(ردخمم "هيون رفلاو 1ك تموعصمم ”ةهيلاتويلاب ىو

 "هظفلا قلطت دقو .- 1)1تودصعتم جمع - ؟دصومتجاآ م81 1

 « ناوريقلا» برملا اييسسيتلا ىو ”هيقيرفاىف "همقاو ”هيناثأ ”هنيدمىلع مهدنع
 نيزيمتم نيظنل عضوب اولمم ًانسحو ٠ ”هريزجلا يف "همقاولاءنيروق هنم ايلآ زيي
 1( برعلا "هقل ١) امهم لكب ظفلتلا دنع ميفلا ةلويسل ”هاعا رخالانع دحاولا
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 انفي [ فارغلا ىلع قفتتملا دالب ]

 ىهاز لبقتسم اهل لمؤي ناك دقو ًاداصتقاو ًانارم“ تطحتأت ةريخالا

 ٠ نيلوتلا "هين ءوسو « نيلعالا لهج كاذ ىبأ نكلو
 [ركس ”هملق]

 ”ههج نءةرطشلانع دعبل فارغلا نتم ىلع عقوملا هنح ةءآ ةديلب

 (بهذم نازو) بلشم ن(بنك)(ركس) ىلا تيسن دقو تاعاس ىنامت لامشلا
 ضاىعاىف ميه ذه ةريشعلاو ('هيقوطلا)ىعدما ةريشع ميعز وهوابسسوم

 اهنا مكمالكص ىف ءاج دقو باذعلا ءوس اهيلا نيددرتملا موستو ةدهبلا

 مكمالكف ءاجو.( م ) مدام حبحصلاو فيرحت وهو ( رقم :هملق )
 مهو ( 4 ) ( ديز ىك ):فيرخت هلا يهاظلاو ( ديس وني ) مهدالب نع
 اما .راخلا ىلا ةهيهاذلا فارفلا هبعش ىلع ”هعدبلا ىف ميت ”هئاط

 اذهب "هضاطوا ناكم فرعي الف مكسعمالك ىف تءاج ىنلا ( ”هقراشملا )

 . عجا قفتمملا دالب ىف لب فارغلا ىف مسالا

 « رجس » اهلنوظفلي بارعالا نا وه فيحصتلا ىف انلزا ىذلا ( ؟ )

 ايلا اننظف ”هيبرعلا فاكلا ظفل ىف مهتداع فولام وه اك "هيسراف ”هثلثم مي

 لب جرفالا نع عوضوملا اذه ىف ايش لقتل نحنو ٠ « رقص » نع هفحصم
 ”مديدع ًارارمع اهيف انلوجم اننال ءانسفناب رايدلا كلت ىلاهانع هاناذخاامىلع ًادانتسا
 ٠ مهتاور رايك نع هانعمسام انناركذم ىف انودو ٠ ”هفلتخم تاونس ىفو

 ( برعلا اهفل )
 حيحصت ىف بامتالا نم ىساقنام هلا لسيد ٠ فافصلا فيحصتنم اذه ( ؛ )

 < برعلا هفل ) 2 ٠ ريسي ريغ يش طالغالانم عقي كاذ عمو تادوسملا
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 [ فارغلا ىلع قفتللا دالب ] فيد

 : 6 ىلا 1
 دعبتو ”هيبرغلا هتفض ىلع ”همئاَق ىو ىلا ه.هملا قارغلا ندم نع

 ”هنيدمال ”هبرق ):ىملا نا مكحلوق اماو.ًاضرا تاءاس ىنامت :هملقلا نع
 رمهملا) انف :تاقالطا "هيرقلل نالءهبأ روظنف ( ًاحالطسا ناو ”تهغل نا

 ىف ”ةميطااو ( ةةميضلا ) هيلع قاطت اموءهوكركحذ دقو ( عماجلا

 ”ىنعم هومتاعج ىذلا وه اذهو ناكسو توِس نم ايف امب ةلغاا ضرالا
 كاذو هومتلفغا دقوءحبصق ىوفت هلا عم ًاثدحم ىا ًايحالطسا ًايترع
 لها اهناكس بلغا ىتلا ةدلبلا ىه ”هيرقلاف ًاحالطسا اماو ) :متلق ثيح
 .(ةنيده ةلك ايف قدصيالو ىحلاف قدصي اضيا اذهو. "هحالفو ةعارز

 مماجلا رصملا ,تةهئيدملا نال ”هنيدم( ىلا ) نا :لوقا اناو.مكمالكاذه
 ”ههغل رهشالاىف ”هعيضلا ىه :"هيرقلا نال “هيرش تسياو .ىحلا كلذكو ٠

 ىنمب ( ةهيرقلا ) مكلامعتساف اذه ىنعو ”هءيضي سيل ىحلاو.”الامعتساو

 لوَقي نا ركلملانء.حبصا دقف كورتموا ديعب لامعتسا ( عماجلا رصملا )

 تاذب ”هنيدما صيصخم اما.( :هيرق ) ةرسصيااوا دادغب لل حيصفلا

 ىلع هب متكسمت دقو «نوباي ءاحصفلاو«نييوغللا تاءطنمت نم هناف روسلا

 ناكس رثكا نا نم مكترابع هيطعت امو ( ه) هلئاَق لوهو فيعض هنا

 ”هنيدملا » : ناسللا ىف ىذلاو طيحلا طيحم بحاص نع مالك انلقن »220

 نصح اسوي ىبي ضرا لكو . كلذنم قتثم ضرالا همطصا ىف ىني نصحلا
 نوكيو الا نصح ىبيال نايحالا بلغا ناك الو ها « ٠ هدم ىهف اهينمطصا

 ؟هدلبلا ىف ”هئيدملا نا نهذلا ىلا ردابت لوهاملا للا نيصحتل روس هقبسدق
 ( برعلا فل ) ٠ ةورومملا
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 افي [ فارضلا ىلع قفتنبلا دالب ]

 ل ا رب اك اب تح تصختسسب
 ىلا ناكس نال ( + ) ءاندهاشام الخ ةةحالقو ”ةعارز لها ىملا

 .هريغو فارغلا نم نيرسضحت لا برعلاو ةدداغبلاو دارك آلا نم فنقل

 هعابو ”هعقاو بوبح راج مه امتاو ”هعارزلانع سانلا دعبا مهرتكاو

 لك تاقبطيف دوهعملا وحتلا ىلع كلذو هكاحو عانصو ريقاقعو لوم

 . أ ةنيده

 : ىتايلم قفتملا دالب ىلع مكمالكر خا ىف متلق مكلا مث

 كني نع ىتلا :هيعشلاف نتعش ىلا كانه مسقني فارغلا رهو )

 ىتأا هيعشلاو (7) :ةرخ ةراصم ةريجم عوج 5 تاريغ وبا د ىمست

 رخا ره ىلا ةهايم عقديال هلال < ىمعلا طش و اهل لاش كراسي نع

 ةيعشلا هذه ىف املا دجوب الو ًاديور ًاديور هقيقع نفدت لامرلا نالو

 ٠ انثلا ربشا ىه "هنسلا ىف رهشا ”هعبرا الا

 ةيعش نكلو حيحصف نيتبعش ىلا ىملا برق ماقني رهنلا نا اما

 رغصم هناكو اهريخأتبال ميلا ميدقتب « تاريحج وبا و ىعدت راسبلا

 هحالقو ةعارز لها ىحلا ناكس بلغا نانح هاندهاش ىذلا ( ) ١

 هيديلغالا بابزم ذخؤي سايفلاو ٠ نيكادو عئانصو نهم بامسا ًاضيا مييفو

 6( برعاا اهلل ) *روبشم وه 5

 امو هاحلا ىلع ميلا ميدقتب « تاريحج وبا وه هانركذ انك ىذلا ( ؟ )

 طيقنالا ىلا تفتلن مل ةهدوسملا حيحصت دعو . مها ًامفد الا انركذ امانركذ

 هبييشا ىلع بتاكلا ءرضح ركشلا لك ركشن انناف لك ىلعو ٠ ردص ام ردصف

 ناك !مهس هاري طلغ لك ىلع انيباينا ةريغنم سمتلن ا هنم سمتلتو ٠ اذه

 7 © برعلا هفل ١) هيدسو هاشتمو ردم.
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 [ ىسولآآلا نيدلا تبان ] فها

 نايضلا نا لمتحيف بضلا رحج عج هو( ةرط ”هنز ىلع ) ةرحج

 عوبربلا نوشرتحي اك امنوشرتحي قفتتملا ونب ناك ارو كانه ةريثك تناك
 !!! هناقفان نع

 لهت دمبو اهوقلت كلذكو كلانه سانلا اهظفلي ميلا مدقتو
 جيراتلاو ”هفالا ىف اما ؟ سانلا هيلعام داضيو ( قاتلا ) عقدي لياد مكيدل
 1 ٠ لعام ىلع نيّةيرفلا دحال :هحح الف

 آدبا ءدءصيال ءاملا نالت ( ىمعلا طش :هيئاثلا ةةيعشلا ةيمست اما
 مكلوتو اهعتدي ىتح هيف ءايم الق رخآ رهنىلا ههايم عقديال هنال سيلو
 ادحاو امون الو هيف دجوب .الذا بيرغ ءاتشلا رهشا هيف دجوت ءاملا نا
 مايا ضعبوو ءاتشلا مايا ءاملا هجاي ىذلا امئاو فيصلاو ءاتشلا مايا نع
 ىف سبب هنكلو ريغال فارغلا طش وه وهو تاريحج وبا وه فيملا
 ىببشلا اضر دمحم ( فجلا) .فيرخلاو فيملا مايا ثكأ

 هذه هتلاقم ىلع ريبشلا بتاكحلا ةرضح ركشن 6 برعلا هغل )
 ىف نا . ًاماتتم ًاقلح نوكن ذب ةدع سار نوكت اهلا ل.هؤنو "هميتيلا
 وهو « ًارعش ناو ًارثأ نا « ءاوس ىف ناو انه هل ضرعت ىذلا ىنملا
 5 مخانلا رئانلاو < مظانلا ىعاشلا

 ىسوأ الا نيدلا تباث

 هبل ١
 ريرحتلاو ىةمالملا لاجعا ربكأ ىدنقا نيدلا تبا دم ديسلا وه
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 اففف [ ىسول آلا نيدلا تبان ]

 .نيدلا ريخ نامعن «ةديدسلا فيل انلاو« ةديفملا فيئاصتلا ىذء”همابفلا

 ىمول الا ىدنفا دوم ديلا نيدلا بابش ءالا ىبا ريبشلا رسفملا نبا

 ٠ مالسلا مهيلع بلاط ىبا نب ىلع نب نيسحلا ىلا هبسن هيو
 «دوعلاو دئلا يرراد ىف هركذام ىلع دلو ب ءهلافتشاو_هأشتمو هدلوم

 ةهتس مارحلا ةجسحلا ىذنم تلخ يل ةريشع تا دحالا موي رف

 عبد ىف أشنو ءدلاولا ربخىف ىررتف (م مهم زومت 1م < )هواه
 لك نم وهو الا للا ابي 0 « لامكلا ناياب عع « دماحلا

 مل هدلب ىل-_طافا ضعبو « هدلاو ىلع مولعلا نم ًافرط ارق دقو « لاجرلا

 ”ةملاطع لغتشا م « هتيارد هيدأ حصتو« هتياور هل زوجا ءدلاو هل زاجا

 ناكو « رعشلا ديج نم ًافرط ظفحو « ريسلاو خراتلاو بدالا بتك

 ىذءمهفلا عييرمص © ةرضاحلا نسح « ةركاذلا ديدس « ”هظفاحلا ىوق

 رعسشلا نم ظفحبام بلغا ناكو « ىتاتلا ديج « نهذلا عساو ء بلقلا

 فرم نم هيلع لبج امل« "ةظعومو , ”همكحوا « ”هسامح هيف ناكام

 < اهدابج تشو « امج ًابح ليخلا يحي ناكو « ”همهلا ولعوءسفنلا

 ىف فلأ امل ”ةعلاطملا ريثك ءاهءاوداو < اممومذدمو < اهحودمم سس

 برعلا ًافولأءابيف نيفنصملا مالك ضعب دقتنا اميرو « بتكلا نم اهنوؤش

 : لئاقلا لوق هبرطيو ىداوبلا ىف ممم ىنكسلا ىنمت « مهدئاوعو
 ردكا عيباريلا نامي دروو ىلا هشرح بضلا الا شيلا امو

 <« عضاوتلا نم ,"هيلاملااجسلاو ,"هميظعلا قالخالا نم هيلعزاك ام عماذه

 « مهب ءارزالاو هللا دابع ىلع لواطتلا مدعو « دحا لكل بناجلا نيلو
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 [ ىمو' آلا نردلا تءاث] ا

 هناكو ء ناهو نع اب ؛ ناسحالاو مركلاا دينمو ؛ فويضلا مارك او

 : لئاقلا لوَش ىنملا

 هلعاتا همطت ملا ضيقل هاطد هلا ول ىتح فنكلا طسب دوعت

 نم قول_خمب _فختسإ الوءللعش الو لو دحا ءاذيا بحال

 هوسسإ 5 هسلجتىف رك ذي نا بحب ارنا باتغي الوءهللا تاقولخم

 : لئاقلا لوش ردا بابلا اذهيىف هلاسلج دحا ملكت اذف

 رتسيناكام كنماودباو كيلع وزنك او اوباعساز !تبعتنا اذا

 ماسسءاماح ءبدالاو ءانحلا ريثكءمالكلا ليلقءراقوو نوكس اذ ناكو

 « هللا ىلع هنوؤش لكىف الكوتمءىذالا ىلعريصلا ريثكءردسلا حيسفءبلقلا

 اذا ناكوءرمسإ اسم حرش الوءهباصا امم نزح الوندحال هلا وكتبال

 وى 7 : دقنأ قضلا هه دتشا

 جرا امنم هللا دنعو ًاعرذ 2 ىتفلا اب قيضي ةلزان برلو

 جرف الا نظاناكوت جرف اهتاقلح تمكحتسااملف تقاض

 «ررد دوقع هايازمو ء ريغ اهلك هفاصوا نا لساحلاو

 رةلئاع ةلئاغإ ىلتباو الا "هس رشعو اس رمعلا نم ابي لو #همايا ©

 باط كلاسمىف كولسلاو "موكا بالم دقي نا ىلا رطضافءةميظع

 نيمرملا ىلاو*تارم عب را ةينيطةط قل ىلاوءدالبلا نم ًاريثك حاسف ةشيعملا

 « ”هيناملسلاو « ءاليركو ءفجتلا ءاضق داغوءهتضيرف ىداو نيفيرسشلا

 «فافعلا نم هيلع ناك املءهلخد دليلك ىلها هب>افءكالذ ريغو« ءاسحالاو

 هدوعدعبو."هموص1ل راض لكو« مولظملا عبضب ذخالاوءقدحلل راصتنالاو
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 فحل باز

 ةموكحلا "همدخ كرتي ناوءًابصنم دلقتي الزا هسغن ىلع ىلآ ءاسحالا نم

 امب شيعتيو «ثرحلاب لغتشي ناوءدادغب هدلب ىف ”هماقالا ىلع منعو«ةرملاب
 حض ملف نيئس ةدع كلسملا اذه كلفءعرضلاو عرزلا نم هللا هقزري

 تداشا ىت>- قارعلا ىداون نم ”هنامالاو نءالا دقفل هدصتم رفظي ملو

 دادغبهيدلب ”هسائرل بخَتاف نوجشااو نحملا هيلع تقيضو نويدلا هلهاك

 هريغبتخا رصعلاكلذ ءارما جاوهيام ىلع رجل ام مث نيئدس وحن اهدلقتف

 دادغب ىتئانم نم هدم ضعب هيف ىعد ةريس ةدم دعبو ”هسايرلا هذهلا

 ًاسملظ ةديمبلا رايدلا ىلا هبيرغت بجوا امب هيلع روز ١( ) اهبلاو ىلا

 ناطاسال نيس لصوملا ىلا همم نمو وه لسو امأف .( ؟ ) ًاناودعو

 ىلعوهو هئطو ىلا هئداعاب يماق قافثلا لها هيلا ,دئساام ريوزت قباسلا

 .رطاخلا رورتسم نيعلا ريزق داعق ملظلا ىنع هرارصا نم هداتعاام فالخ

 لها ةوافح نع ىار نا دعب نيرهش وحن بايالاو باهذلا ةدم تناكو

 دجاما نع هأ ردم امسال « هريغ هري مل ام هب ميلافتحاو هيلع نم يدلي لك
 ٠ لصومللا

 حج لف عرزلاب بتكيهنطويف ةده ىقب هلا مل  هسمش لوفا 4

 ةهيايلي فاكفءبالقتالا ديعب ”هلطلسلا راد ىلا رفا ىلا رطضافءضيا

 اوجبباو املهادب حرفف ايلا داع اهءاضق دلقتف نان ةرسه ”هيناماسلا اول
 نيتت-ىلع ديزيام اف ىقبو . ىلوالا ةرملاىف هتريس نسح نم اوأر ا هب

 اشإب باهولا دبع ذئموب وهو )١(
 م1566 'هنس نايل ها1+ا١ ”هنس مرحمفف كلذو [ ؟ ]
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 [ ىسولالانيدلا تبا ]
 «نيملاعلا بر ”همحر ىلا لت اوءنيقلا هانا ىىءنوركاش هلءفل لكلاو

 مارا ةدعقلا ىذ نم تاخ ةليل ةريشع تالثل دحالا موي اضإا كلذو

 نيف

 ءدادغب ىلا هيعنريخ درو موي دعو 1911 ةلس 79ثاكاسس ها 198, هلس

 « نودحشلا ساغا تدعاصتو « نويع < نويعلا نم هيلع تلاس كانهو

 : بولقلا اهل ترطغت ”هبيصم هف ىعنم لكباصاو

 ديت تايسسارلا نا كيني هناي دعي دوطلا كاذ لاوزو
 مايالا رمب ىلع هبطخ نم عزجلاو . ليوطل هلع نزلا نا ىرمعلو

 فصتاامقح ىدؤتالت ناك ناو «تاسبالاءذه هنانرىف تلق كاذلف«ليقم
 نءوءقارعلا "همالع ىذاتسا ةرم .ةح ابق ًايزعم«تافصلا ليلج نم هب

 ”همالا هللا عّتم ىسولالا ىدنفا ىركش دوم ديسلا ؛قافالا هركذ قبط

 : ىفو « هنايحم

 توما وه

 هملاسم نامزلا لاصفا ىا ىلع
 هلالسإ محو ءايازر ماظع
 رديحو ىلا ءاشبا مويلا د

 ”ةلغ هبعان ( مالسالا تباث ) ىن
 اوهبنل وعدي موقلا ىدانم ىسماو
 ( تبث ) مزعلا تباث نم هل ناكو

 هعرغو همصخ هيلع نيل

 ًاحار نيكاسملاب ارب ناك دقو

 همئارج ىذهو هيداوع ىذهو

 همئاظع ماظعلا ردق ىلع ىتأتو
 همئاطد تده مالسالا هيا بطخم
 همام ريبكلا قريشلا ىلإ تمعف
 هيمان هبط ىوق مكص هدف

 همواليو هرج ىف هزجاني

 همئاهت بوطخلا ترهفكا ام اذا
 هقعار نع دق ىهدلا ءالي دق نمو
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 [ ىسولإلا نيدلا تباث ]

 تاو فيعضلل انوع ناك دقو

 .احو انكر مالسسالل ناك دقو

 ”ءاعد ىل هللا ءانعد الو

0 

8 

 افاخ ثداوطلا نومأم حبصاف

 فشل

 هكا هياع 2 سهلا ىلع

 هةمدا_ه توا مويا اماو ا_ء.:ه

 همزالم رادخفلا حاد دقو حادو

 هسمصاع باغ دقو جوم هءاج نك

 "همءاب هلم شاعدق ىذال لقف

 هدوج لمأي ناك دق ىذلل لقو
 ةسصرر رفثا دودحلل ديار 5

 اهدرف تام دق ٠ ايلعلا دصاق او

 هب قثثال انرهد نم ارذح نكف

 هفلخ بدني ملعااو هاشم ىرس

 ىبنلاو لضفلاو نيدلا هيلعىمأيو

 هما سؤبلاب شيملا كاذ لدبت
 هعاح تام دق دوجلا ن' كديور

 هلام توقا ناسحالا دان ايو
 همراضخا تضاف معلا ؟يلاطايو

 همواقت هيف تدك دق نم حاد دقف

 ةللاع قرمثلا ن 8 هيلا رو هيلع

 هما وهاذا فورسعلا هلوفيو

 حشاكم راسو لخ هل ءانعو

 هتوم مويلا كرس نا ىزنلا كيف.
 ادا رك ذلا هل قيينم تام امو
 هلا رسغلا ىلقالا ىسأتلا الولو

 ,مهدحي (ىسولالا) . نبا موقلا مه

 هسءراخم مامذلا ذخ_ةح ثبا ملا

 همدان كصذدذشا مون ند ديالق

 هفدا_ل تل ةقلاو هلاماو

 ( هناك ظيفلا مظكي ) ملا هانباو

 هماعد تاياس عقر ليلا
 (مهاع) (ىركش ومال مهركاشف)> هلا دمي ريفعلا اذه اةميا

 وص رطست تا او ةوسا أن البلا تداعاطعسنا (يركشدومحم)
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 [ ىمولآلا نيدلا تيان ] اذه
 هئطظانا ىح لكس نم همظنت يذلا لضافلا ماعلا فوسليقلاوه

 هماركم مسنلا به كك يهو هركذ سمشااو ردبلاريسراس ىف

 هيمحاماو هءارصا ثديش دقل هلطشإ ًاب غو ًافرش ان رصع نمو

 همداوقو ًابص هفاوخ بهن اهحير لئاضالا كيتاه هللف

 همحازت ايازرلا ليج تحبصا اذا ىتفلاب ردجا ريصلا نا علا ىف

 همراكح. كنركذام اذا ًةلولسو ازعلا كل ماركلا رغلا هن انماب
 همناق ما دق لضفلا ليل لكف مه ريغو(ىسيع)(ميهاربا)و(لالج)

 همساق وه ىتفل ني ربا هناو قار_هلا رخفاب كرمعل

 هملاعو ةايحخلا ىذ ىف ىرولا ريصه هل ىهتني ىذلاب ريبخ تنال
 همتاح درفلا دحاولا انيلعو انب كلزان ةلاحال ًامتح توما وه
 ههداصت اذام توملا ءآرو انلهج انناو ةايحلا ىف ًارويغ شيعن

 همئاد ضرالا ىف مادام اهل ىئريو هتايح ىكي ناسنتالا لقمي ولف

 قارعلا ار نم ريثكلا ًاضيا هاثر دقو

 لوعلا ىلا موقلا نه ””همير « ةهمحرلا هياع ء ناكو  ةهتافص ٠
 دقءرظنلا ديدح ءرعشااداوس ديدش ءرظنملا ىم « نوللا رمسا «برقا

 ناكو . هسياج هلعالءثيدحلا ول-«ًاعاجش“ ”هننبلا ىوقءبيشلا هطخو
 :مهواانبا "همست بقعا دقوءتاقؤالا رثكاا هباعصاو هبابحإب ًاساف هلح
 < هللا .اطعو « ىو < ىسدعو , مهارباو « نحو 2 نبدلا لالج
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 مويس [  مثالا تاقبط باتك غبط دع
 نوكلاسءِلعلاب نولغتشي مهلكو « قازرلا دبعو * نيدلا فيسو < ىمومو
 : لئاقلا لاق موه : ةللابو , مهدلاو كله

 اهانرحذ ةذل امتاو ”هقرعم هدزت ١ هاف

 هلكساو ءراربالا ةةمحرهتلادمحر ءهنطو هعاضاو « هموق هدقف دقو

 ( ليجألا ) . رارقلا راد :هنجلا
 0 سي وو ور سس

 ممالا تاقبط باتك عبط دش

 مولد
 ق ىئصولا منع .ركدزامم كلذ ريغو 0000 0 ص ىف لاقو

 : كح » : ”ةيشاحلا ىف لاقو . « ريصم رابخا ىف فلؤملا هحرات

 دوهشم فلؤملاو . ( اذك « . عراتلا ىف ًاركذ هل دج ملو . ىقيصولا
 « ىفنيصولا » ًاضيا هيف لاو ءاش فيصو نب ميهاربا همساو هفيا اب

 ديدشتب « ىبارباا م "ظنا ةهحفصلا كلت ىف طيضو ل . ىنصولا ال

 ةلاشأا فلالاب ىا ىبرب وا ابرب عمج اهنال اهفيفت حصالاو .. ايلا

 ةارملا عج ”هحفصلا كلت فرحذو .  ءايلا ةدوص ىلع فلايوا

 « ىئارملا د حصالاو « ىارملا » ةروصب ةدودمملا فاالاب

 رمصم ءاملع نم ىا ) هدب مماملع نمو : 766 ص ىف لاقو

 ركذو . « ىناردنكسالا سوطقوب » ددعلا هعانصإ ( سمره دعب
 باوصلا لعلو . سوطقرب : ( 48 ص ) كح ىفو » : :هيشاحلا ىف

 عوبطملا نوظلا فشك ىف مسالا اذه دروو : نم انلق .٠ سولقرب
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 [ مثالا تاقيط باتك عبط دش ] ني

 اهظنو . « ىردتكسالا سوطارش ه( ه .: 5 ) مترفالا رايد ىف

 4ون# : + تهلاتسالاب هعوبطملا ةة>سنلا ىف دروو . هحيحصلا :هياورلا

 . سوقط نب : ”هياور ىفو . "هفحصم اهظنو ىردنكسالا سوقطرب »
 . اهف ءوطخم اهلكو سطقرب ىطفقلا نبال "هيلاث هياود ىفو
 ركذ -هحفملا كلت ىف ءجو لس . 05. 111 هصعم 11 مب 198,

 رهثشا نه ”هسدنهلا ءاملع نيب سيلو ؟ ىناردنكحسالا نويب»
 وه مك ءت1ان6م» نوي »وه مهي ةهنباتلا امتاو . مسالا اذهب
 ممماسملع نمو ه : فلؤملا لوق هجولا كلذ ىف دروو .  فورعم
 رسسشانلا لاق . « ءايميكلا هعانص ىف ةليلجلا بتكلا بحاص مهسوؤرو
 « . هفصو بتاكلا دارإ ىذلا ملاعلا مسا طقس هنا رهظي » : ”هيشاحلا ف

 سناطسا » ىه تطقس ىتلا ةملكحلاو . هتريضح باصا دقو : انلق

 ًاضيا لاَميو 0ةاطدص## ةيجئرفالا ةفللاإو « سيئاطساوا
 :مو# ض تسرهفلا بانك ىف لاق 110هامصعق وأ مص

 لها نم ىورلا ستاطسا ... ”هعاتصلا لها ةقسالفلا نمو »

 باتكفلا هللاسر ضعب ىف ركذام ىلع بتكلا نم هلو :هيردنكسالا
 ىف ءركذ دقو . ءا« . اهب مسي مسا ةلاسرو باتك لكلو « ةلاسرو
 ”ةعبط نا الا . يجئ فالا ”هعبطلا نم 78٠١ : ه نوتظلا فشكح
 ىف دروو . « سيلاطسرا » مساب أطخ هتركذ م44 : ؟ ”هناتسالا
 اس . 6 عماج نم ىف » 3 حصالاو « عماج نميف » : 'هحفصلا كلت

 . رخآلا ىف لادب « دلوب ام » : حصالاو « لوب. ام » : لاوو
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 م [مالا تاقبط باتك عبط دقن ]

 بحاص سيلاو موجنلا ماكحاب مهناملع نمو » : 76+ ص ىف لاقو
 لصا: الق . « ديلاوملا ىف فاؤاا ىورلا جدن يلاب فورمملا باتكلا

 مساب جئرقالا دنع فورعملا وهو سنلافوا سنلاو هوه سيلاو ظفل
 يآ ونظلا تفندح ىف ٠ 51 ذ دقو ؟ءالسم وا ؟ةءانسم 11ص

 مسا ”هقيقح ىلا دتهن ملاناكل . ىرصما سيلاو مس
 ”هيداهلابتكلا نم انديبام ةلقل « جديربلاوا جربزلاوا جدنربلا هباتك

 انيدتهال لجرلا اذه تافنصم ءامسا اندِس ناكولو . لاجرلا ,محارت ىلا
 ”هحفصلا كلت ىف لاقو .  جدئريلاب فورعملا باتكلا مسا تدم ىلا

 ”هيسشاحلا ىف ك ٠» ةعرفتم 8: حسمالاو « نيمذج نم ”هقرفتم ىهف 0

 . ىربملا نبا نع المن

 حسصالاو « لاحرو لح ىف نولازي الق » : /68 ص ىف ددوو

 ءااتشلا ءاج اذاف : اهيف لاقو .  انه لاحرلل ىنعم ال نال « لاحرتو »

 ترعو ضرالا ترءشقاو : حسالاو « ... تدمو ضرالا ترشقاو

 تدبرا :ضرالات رعشقاىنعمو . نيتظفالا الك ىف نيعلا دمب ةددشم ءارب

 ترع ىنممو . ىنملا اذه ترمقال سيلو ( جاتلا ) تعمجو تضباتو

 «ترقىف ءارتال ىنمملا اذهو . ماتسلا ىع نء اهؤانا لقوا اهبصخ بهذ
 .... اضيا ايف ءااجو ل . تدم ىف هارت فيكف تدرب هانم ذا

 : هيشاحلا ىف لاق « . ميضلا ءابا ىلع نوئءدم مهتملب ىف نوكراشتي»
 نوميقم ىا نوئبال : حسالاو : اناق ( ؟ ) نونمال : لسالا ىف

 اذه . نوئبال نال « ىلع ىدمي الف نوئمدم اماو . نوظفاحمو
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 [ مثالا تاقبط باتك عبط دقن ] نأ

 . انه «نوئمدم د تهلك عضو قفاويال ”هملكلا ريوصت نا نع الضف

 «.5؟ مشالا نب ةعزخ لوقي كلذ ىفو » : لهو ص ىف لاقو

 : حصالاوءيعاشلا اذه مسا ءآرو ماهفتسالا ةمالع هعضوب لمف ًانسحو
 باك ىف هرعش نه عيطاقمو هركذ ءاج دقو « مشالا نب ةسرج »

 داريا عم ًاضإا» ركذ ءاج دقو . ةةيرصملا ”ةعسبطلا نم ؟مو : ١ ”ةساملا

 ”دعبطلا نم 144 : * ىخابلل هدبلا باتك ىف ”هفلتخم ”هياورب تايبالا
 . ىنعملا قيقحتلو ةلباقمال عجارتلف . ةهيسيرابلا

 . ريثك : حيصالاو « ريثك ىتا هنعف » : 71٠ ص ىف ءاجو

 نتكل ىا اهل( نومأملا ىا ) داجتساف » : #7 ص ىفدروو

 3 حصالاو 5 انه داجتسال ىنعم الو«. ةجارتلا ةرباه ( مجاعالا

 نم رخالا ىف ءآر مث فلا اهدعب قوف نم "هطوقنم ءاخم « راختساف »

 « .٠ مهترهمو ”ةحارتلا ةريخ اهل بلط » : ىا.. ةريخلا

 هرصع ءاملع عمج ».: هلوق ىف 766 ص ىف عقو ام هطالغا نمو

 ٍادالا كلت لثم اومضي نا مهيماو هتكلمم راطقانم ( نومأملا ىا )
 بكاوكلا ساقت فك من ال : الق « ..بكاوكلا اهب اوسيقي ناو

 . انه همزالاا ةظفللا ىهو « تاودالاب » ساّعت امئاو !!! بادالاب

 ررمستملاو « ةهيئانملا ىلع درلا ه : 7لا/ ص ىف دروام كلذ نمو

 ىف م5 ”هيوناملاوا . فلا امملصفت نيئوئب ”هيئاثملا برعلا ءاحصف ددع

 : ىتتمال تيبلا اذه

 +. بذكت :هيوناملا نا ريخت . دي نم ىدنع ليللا مالظا مو
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 ني [ هقيقشلاو ةقشلاو قشلا ]

 ءارآ دلو « : ىزارلا نع ال68 ص ىف ءاجام ماهوالا ءذه نمو

 نودب *هفيخسس "هلك ترركت دقو« . ”هفيخس بوهاذم لاو ”هفيخحص

 عمران باتك ىف تدرو اك« ةهفيفخ بهاذم » حصالاو . ديدج ىنمم
 7١. سالالا ص ءامكحلا

 ىبارافلا ... مهنمو » : لاقال+8 ص ىف هاجام طالغالا كلت نمو

 لها عيج ذبف ... قطاملا هعانص ذخا ”هقيقحلاب نيملسملا فوسلبف
 مهيلع ىبرا : حيحصلاو : انلق . « ققحتلا ف مهيلع ىتاو ايف مالسالا

 . ققحتلا ىف مهتافو مهداز ىا ققحتلا ىف

 رسكلاب ءاهلا طبيضو . « هفيلات ىمسو د. ”ةحفصلا كلت ىف ءاجو

 (ولتهل ) . مغلإب اهطبض حصالاو

 ”هقيةشلاو ةقشلاو قشلا
 ”هيصاني دوقعملا ىنعملا ىدؤتت هينرع "ةظفل نسحانع لئاس انلأس

 "لكى ىنعملا اذه ىف "هظفل حا :لوش . © ”هيجنرفالا ”هملكلا

 تبان لاق » ؟الؤ : ١ ءاب فلا هباتك ىف ىولبلا لاق : ةلع نازو ”هقش

 نه : لوي . « لاجرلا قئاقش ءاسنلا امنا » : مع هلوقىف هللا همحر

 ٠ ةقشةارملاو هقش لجرلا نأكف نيتقش تضفرا ًاصعك ل اجرلاب نمهبش ىف

 ىلع عمجو ”هقش عج قئاقشلا » : كلذ ليق ىولبلا لاقو . هءالك ها

 ىلع :هعومج هقشلا اوركذيمل :هيوغالا نيواودلا بامسصا نا الا « ققش

 نا : تلق . لئاعف ىلع عمجت ال رسكلاب ةلعف نال ققشىلءلب قئاقش
 هلاق . فيعضتلا باب ىف درطم لئاعف ىلع ثالثلا تاكرحلاب ةلمف عج
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 [ مالا تاقبط باتك عيط دهن ] 6
 . انه «نوئيدم د تهلك عضو قفاوبال ”هملكلا ريوصت نا نع الضف

 «.5؟ مشالا نب ”ةعزخ لوي كلذ ىفو » : لهو ص ىف لاقو

 : حصالاوءىعاشلا اذه مسا ءآرو ماهفتسالا ةمالع هعضوب لمف ًانسحو

 ناك يف هرعش نه عيطاقمو هركذ ءاج دقو « مشالا نب هبيرج »
 داريا عم ًاضِاءركذ ءاج دقو . ةهيرصملا "هعسبطلا نم نسعي : + ”ةساملا
 تةعبطلا نم 144 :* ىخابلل ءدبلا باتك ىف ةهفلتخم "هياورب تايبالا
 . ىنعملا قيقحتلو ةلباقملل عجارتلف . "هيسيرابلا

 . ريثك : حيصالاو « ريثك ىتا هنعف » : 78٠ ص ىف ءاجو

 بتكل ىا ) اهل( نومأملا ىا ) داجتساف » : الج ص ىفدروو

 : حصالاو . انه داجتسال ىنمم الو « . ةجارتلا ةربم ( مجاعالا
 نم رخآلا ىف ءآر مث فلا اهدعب قوف نم هطوقنم ءاخي « راختساف »

 « ٠ مهترهمو هجارتلا ةريخ ابل بلط » : ىا.. ةريخلا

 هءرصع ءاملع عمبج د.: هلوق ىف 788 ص ىف عقو ام هطالغا نمو

 ٍادالا كلت لثم اومضي نا مهيماو هتكلمم راطقانم ( نومأملا ىا )
 بكاوكلا ساقت فيك مهفن ال : انلق « ..بكاوكلا اهب اوسيقي ناو

 . انه ”ةمزالاا ةظفللا ىهو « تاودالاب » سام امتاو !!! بادالاب

 ررمثشملاو .ةتيئانملا ىلع درلا » : الثال ص ىف دروام كلذ نمو

 ىف مك :هيوناملاوا . فلا امهلصفت نيئوئب ةهيلاثملا برعلا ءاحصف دنع

 : ىتتمال تبلا اذه

 «. بذكت :هيونأملا نا ريخم ٠.2 دي نع ىدنع لبللا مالظا كو

00091 



 ربي [ هقيقعلاو ةقعلاو قشدلا ]

 ادا متو « : ىزارلا نع ا ص ىف ءاجام ماهوالا هذه نمو

 نوه ةفنيخس“ 2 2 ار ادي مات نع دعت

 عدا ب ناثك ىف تدرو 2 ؟هفيفخ بهاذم د حسالاو . ٠ ديدج ىعم

 . 78٠6 سالالا ص ءامكحلا

 ىبارافلا 57 مومو وه : لاق 768 ص ىف ءاحام طالغالا كلت نمو

 لها عيج ذبف ... قطذملا "هعانص ذخا :هقيقحلاب نيملسملا فوسليف
 مهلع ىدا : حيحصلاو : انلف . « ققحتلا ف مهلع ىتاو ايف مالسالا

 . ققحتلا ىف مهقافو مهداز ىا ققحتلا ىف
 رسكلاب ءاهلا طيضو . « ةقيلات ىمسو ه . ةحفصلا كلت ىف ءاجو

 (ولتهل) . مغلاب اهطيض حصالاو

 ”هيةشلاو ةّمشلاو قشلا
 مانب دوقعملا عملا ىدؤتت هينرع ةظفل نسحانع لئاس انأس

 كيم ىءاا اذه ىف ”هلظفل نسحا :لوش . 5026© ”هيحترفالا ”هملكلا

 نراب لق » ال4 : ١1 ١ فلا هباتك ىف ىولبلا لاق : ةلع نازو ”هقش
 .ى : لاوقي . « لاجرلا قئاقش ءاسنلا اما » : مع هلوقىف هللا هحر
 ياراخا ةقش لجرلا ن نيتقش تضفرا اصم؟ لاجرلاب نوهبش ىف 82 اتاك نقتل تلف أ هع 5

 ماقلت عج قئاقشلا » : كلذ لبق ىولبلا لاقو . هءالك ها
3 

 ايم ةهقشلا اوركذيمل :هيوغالا نيواودلا باحصسا نا الا « ققش

 هما "ال رسكلاب ةلعف نال ققش ىلعلب قئاقش

 رام» لئاعق ىلع ثالثلا تاكرحلاب ةلمف عج
 ع

 هه 22 <« ٍ
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 ع ة:هيماعلا هفللاب ”هءاتكلا زوجت ] فيل

 ةرض « رئارغو ةرض « قئاقحو ”هقح هلثمو . بيذهلا ىف ىرهزالا
 «مئانحو تح ءديادشو ةدش « نئانكو "هتك , رارحو ةرح « رارضو

 . لاثمالا نم كانه ام رخآ ىلا « بئابشو "هبش
 ةهملكل هيج رفالا 5659© ”هظفل هباشتو بسانت رومالا برغا نمو

 - . "هقيقشلاو رسكلاب قشلا : "هقشلا لثمو ”ىنعمو ”ىنبم "هيبرعلا ةهقش
 « سنج » ”هملكب ةروكذملا ”هيجنرفالا ههظفللا اوبرع دقق نوثدحلا اماو

 ةيحئرفالاب ِهلباَع سنجلانالاحلاو .روكذلا سنجو ثانالا سنج نولوقيف
 .ةللاءاش نا بصت كلذ ظفحاف .سبللا نمال زيبعلا بجو اذهلو 8

<854- 
 ”هيماعلا تهغللاب ةياتكلا زوجتا

 «لاوطلا لوصفلا تدتكحو « تالجلاو دئارجلا بلغا تماق دقل

 هدقللاب قدحلا رطخلا اهب ىفالتلءاهتاحفص نم ةديدع ديهاوع تدصرأو
 فحصلا هذه نم ”هفيحص لك تقطن دقو.بوصو بدح لك نم ”هسرعلا

 : تلا اهضعبف ٠ اهنلظ باح هل كسعلا تبجواو «نءو اهل رطخ امي

 اهضوع لمعتسنو ةليخدلاو ”هيماعلا ةملكلا ةهفاش لصأتسن نا مزلي
 . ةحيصق ةيوغل تا

 هنال تاليحتسملا عبار نم ءرضاحخلا تقولا ىف كلذ نا ىرظن ىفو

 اهعضرنا دعب تاراسلاو تاملكلا كلت كرني نار صخشل ىتاتي فك

 . ةماظع نم امظعو هج نم ًاضعإإ نوكت تداكو بيلحلا عم

 ”هيملعلا تاحالطصالا لاخدا بزاللا مزاللا نم هنازاهريغ تلاقو
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 مسه 0[ ةهيماعلا ةهغللا باتكلا زوجا

 ىف مويلا دجوبال هنالءاهيلا اهراقتفال "هيبرعلا ىف عضولاب دهملا ”هثيدحلا

 تافاشتك الا رصع رصعلا اذهىف اهسالءاهماقم موقت تالك ىحصنلا ةهغللا

 قدصي مالك اذهو . راكفالا نم لابخلا ةحنجا بوكرو تاءارتذالاو

 , اهريغ ىف قدصي الو روما ىف
 ”ةثيدح ظافلا عضو مويلا ”هيبرملا ءاملع دارا اذا:ىرخا تلاقو

 انفل سفن نم اهنوذخت عضولا هسونام تالك اوقتشي نا موعسو ىنف
 نم مهرصع ولخل ءامدقلا اهلا مهقبسي مل هيملع تاحالطصا اوحلطصيو

 سدقملا ضرغلا اذه مامتا نع ( هللا حمسال) اودءق اذاف . اهدوجو

 ىلا ةشرتستلا اتغل ىلع صّمو مديلع راعق «هنم دبال ىذلا بجاولاو

 ةارايم نع زجمتناءماجتالا اهب رخافنو ءاهحصفاو تاغللا عسوا اهبسح
 مويلا هب لمعول ًادج عفانو نسح ركف ) .رامضملا اذه ىف ابروا تاغل

 . ( ريراحتلا ”هغالا ءاملع

 محامم ىف نودتو :هيماعلا تاملكلا عمجم نا بحن:ىرخا تلاقو

 ًاضيا ىريغ رظن ىفو ىرظن ىف كلذ . امن» ءزك بسحتو اهبتكو :هغللا
 اذه ءاهلاج مدعبو ءاهشور هوشيو“ىثالتلاب هغللا حبصق ىلع ىضَعب امن
 دوصقملا ناك اذا : اهنم.نابسحلاب تسل ىتلا تابقعلا نم كانه امع الضف
 . البس مالا ناكحا طقف "هليخدلاو ”هيماعلا دادغب تاك نيود
 ةيبرعلا دالبلا راطقا عيج تالك ةباتك دارملاو لمعلا فك نكل

 امو دو زاجحلاو نما دالبو ماشلاو بلحو تورييو رصك ةياعلا
 الب برعلا ءانبا عم مزايام كلذ ناف .ركاسدلاو ىرقلا نم اهرواخم
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 [ ةهيماعلا ”هغالاب ةباتكلا زوبحتأ ] 35
 قالتخا؛ف لتحت ةيئاعلا تاملكلانالءديدج نم اهوملعتيو مهنغلب ١ وأدب
 .٠ داليلاو نك امالا

 ناك نم لك ءاضرإال نما كانهفءلبقارعلاو تابوعصلا هذه ادعو
 نودي لتس ةحيصق ةغلب ررضلا قاحلا وهو هتغلو هموقو هنطول ع
 :ملأ نموءركبلا اهتخا هب تماقام عيمجم موهنال ةيغل ءايحا ري ءةريرج
 «اتيدياب ىنسلا اهرون كاذ ذا قطن اننالءمالسلا ىحصفلا ةيبرعلا ىلعف
 . ةضحم ةيماع ةغل باتكلا ةغل باقنتو

 ىلاتراشاو ًايأر تأترا اير تالجلاو ديالا نم لك لساحلاو
 كيذل اندجو ال ءانققول نما «هلايذاب قلعتلاو هب كسلا تبجوا راحل
 ”الضف اذه ,كلاسملا ةيعوو«قرطلا بمشتو« راآلا فالتخال اليس
 :لوقي الئاق ن الان م عمساىنكلو.انضرتعت ىتلا عناوملاو ليقارعلا نع
 «ةفيحصلاك لت لوَص لفحت الو «ةديرجلا هذه مالك ىلا تفتانال انك اذا
 ؟ جرح فقومب ىف نحتو « هللا كاعد اي« لمعلا فيك

 لقءلاق فاو ناف اهابراو ةثللإ ءاملعل مويلا هب هدبا ركف ىلا: ةالئاق بيجا

 .طئاخلا ضرع هب اوبرسضيلف الاو ,هب اولمعيوءهلحت هولحيلف ءباوصلاو
 اوقتتيو,ةلخدلاو ةيماعلا ةيبرعلادالبلاتالك اوممجتي نانوه ىارلا اذهو
 مةيبرعلا راصمالا نيب هب مهافتلاو ىحصفلا ةغللا نم بيرق وهام اهم
 7 اهلعسوا رومالا ريخ نال اهنه هك اهوبسحيو ةغللا ىف اهولخديو
 تلا ذبن اهوذينيلف ةليخدلا خو ةيءاعلا ةيماط ىه ىتلا تاملكلا
 ا لويقلاب هوقلشيو ءانئابدا نيعا كلذ قورينا ىسعو.

00091 



 "1 [ :هيماملا ةهفللاب ةباتكلا زوجا ]

 .بدالا ملع ىف مما هل سيلو ءركذلا 'لماخ لج.٠ ركف نم ًارداص ناك

 مويلا ةيبرعلا ءاملع لهاست اذا مث.اوداراول مهتم*نع درع ريغمالا ناف

 «ركشته ركذت ةمدخ دالبلاو ةغللا نومدخب مهتافءهبلا ترشا امي اولمعو

 بتكلاو تالجلاو دئارجلا علاطي نم عيمح ىرتو الا نامز ىضمي الو
 بتكلا ةغلو عادلا هتذل حيبص] ذنليحو أرغب ام مهب ماوعلا نم

 . مويلا ملا تاغللا ضعبك ةدحاو

 ةسام ةجاح ىف نحنو «عبملا قفاوبال ار ركفلا اذه نا امب نكل
 عجانارهشا ةعضب ذنهتيأر دقف؛لاخلا اذه حالصاوءرغنلا اذه دسوملا
 اهثدارإام اهل عضاو ءاهلصا نع بقناو«ةلخدلاو ةيماعلا دادغب تالك

 فلا ىلع فينيام نآالا اهنم تع دقو . ةحيصفلا تاملكحلا نه
 .٠آرغلابرعلا ةغل ةلجب تاحفص ىلع ًاعابت اهرشنا ةملكح ةئمسمحخو
 ىلعو هضيرم عم قذاخلا بيبطلا كولس هللا ءاش نا انماوع عم كلساو

 .لاكتالا هللا

 ةظفل لكح اودقتني نا ماركلا انيوغل نم ديطولا ىئاجرو اذه

 ىنعملاوالصالاىف ناك ءاوسءةحر ريغ مهل ترهظ اذا ةليخد ما ةيماع

 لجا ةيبرعلا ةغالا اومدخ ءهيلعاف الا مهلاخا اموءهب هونام اولعف اذاف

 ارتلكتا لصتق ناجحرت ىدتفا نايسي_سران ركذلاب مهم صخاو ةءدخ

 فداصيناىدعو«ةثيدحلاو ةيدقلات اغالاسردل هش دصراىذلا ىمظعلا

 ةيبرعلا ةفالا تانونكحم ىلع عالطالا ىوذ دنع "الوبق اذه ىئاجر
 ىسع قوزر . ىلاعت همم , تاغالا نم اهريغو
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 [ هدواج امو رهبشلا عئاقو عادات ] فدي

 هرواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو خئيدان

 ةلتفلا ةريشع خيش سبح

 ةمهممو ردم هوخاو نوعرفلا هزم ةلتفلا ةريشع اخيش سيح

 ةيلاويدلا ةثداحم مهماهنال ةريشملا هذه فارسشاو ءاسؤر نم ةعيس

 .نجس ىلا اوله م .باخشملا نحس مهعيمج اوعدوا دقو . ةراعجلا وا

 .٠ دادغب

 دادغب ىف نامللالا سردم

 راوج ىف اما ناكو دادغب ىف ةسردم نيتاس ذنم ناملالا حتف

 ةيسردملا ةئسلا هذه ةرغ ىفو . نايكبا لآ راد ىف نييلمركلا ةسردم

 هقاقز ىف ةيرقلا سار ةلحم ىف عسوا راد ىلا اهولهن ( ١ ت لئاوا ىا )

 اف سوردلاءاقلانوكيو .اهبادا و اهءولع ةطخ عييسوت عم ةيدلاخلا ةيكتلا

 .ةيوسنرفلاوةيكرتلاو ةيبرعلا ابيف لمت ىثلا تاغللا نمو . ةيناملالا ةغللإ
 تقو ريغ وه تقو ىف ةيناملالا ةغللا اوةلّيل نابشلل ةقلح تدرفا دقو

 ذاتسالا نم ةروك ذملا ةغللا ذخا ىلا ددرتلا ميلع لوسيل ءسيردتل

 ٠ مم صصخلا

 رديوبلا ف ىلها بتكم 1
 ةحودنمال نا ( دادغب ىرق نم ةيرق ىهو ) زديوهلا ةارس ىأر ال

 جعرختل ىلها بتكم ءاشنا ىف اوعس « معلا روب لاحتك الا نع مويلا

 لضفلا واوا ٠ عون ام عومج ناكوءنافرعلاو بدالا 5 مهدالوا
 ةيحلاو

 هنيصم في الزا لمالاو . بتكملا حتفل ”ةناما ًاغاص ًاشرق بوو
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 سورس ع ,رواج امو قارملايف ريبشلا عئاقو خدان]
 . نيتسحلا لضف عيضيال لاو . ردقلا اذه دنع ءاطملا

 ثيعلا ىلا بارعالا ءايقشا دوع

 عطقو داسفلاو ثيعلاىلا ءروةصلا ةريشع ىاءلاذه نبا ةريشع تداع
 ماشلا ءاحا ىلا نيرفاسملا !وبقعتو . راجتلا لاومأ بمنو «دابعلا قرط
 عئاضب و ضو ىعو ةريا5 ٠0 ومنو ًاناصحو ًاريمإ 97# مهضعل نم اوقرسف
 تاطوسلا ةريشع ثيعلا اذه ىلا عزن نميو.دارفلا ىلا اودلخا دقو
 صمح ىحاوش دلاخ نبا ةريشع ىلع تراغا اهناف دال نبا اهخشو
 ةريشع ىلع اهنم ىرخا ةقرف ترافاو . ريصب م.٠ ءااهز تذخاو
 .ءالب رك عوبر نولزني ءالؤهو مننلا نم نامطق ةدع اهنمتقاتساو تاديقعلا

 . مهحنابق عدرو . مهحاج حبك ىلا ةموكحلا ىعست نا ىصف
 5 نيملمملا راد دبشتا

 لفت !ءلوالا نوناك م ةمجلا رات نم ةبرع ةرشاعلا ةعاسلادنع
 ةيالولا ىلاو روضحم كلذو دادغب ىف نيملمملا رادل لوالا رجحلا عضوب
 ىلاملا عيمج نم نييويندلاو نييلاحورلا ء اسؤرلاو قليلا ماو
 ةناتسالاىف فراعملا سلجب نم درو دقو .ًادوهشم اموي ناكو فئاوطلاو
 اهرساب اهئانبل صصخ دقو . اهريمعت ىلع قفتل شرق فلا ةثام غلبم

 . ىنامالا هللا ققح . ةريل ٠

 سرادمال غلام
 ناش ءالعا ليبس ىف قفنتل شرغ فلا مو غملم ةناتسالا نع درو

 لا ىكلملا ىدادعالا بتكملا ف نيملعتلا ةبلطلا
001 



 [ هدواج امو قارعلا ىف رببشلا عئاقو خخرران] 4غ

 نطولا ىمح نع عافدلل بارعالا دضاعت

 ءاسؤر نم دهفلا ىاوش خيشلاو دشنملا نامل خسشلا بتك

 للا بامحسا ىلا ةرامعلا ءاول ىف نيميقملا ( جريزالا ) قريزالا ةريشع

 امهئلاوما لكو أهرئاشع سوفنو امهيسفت هيف نامدَه اباتك دقعلاو

 ءااسؤر لعف كلذكو . هنع ىدفو نطولا ضاي> نع ابذ م-هلاوماو

 ٠ اهيحاؤنو ةرامعلا ىف نيلزانلا دمح وبلا

 قارعلا ىف هنسلا هذه رّملاو لخنلإ ررضت

 لختلاءانا ءاج اذهلو قارعلا فةأطولا :ديدش ةنسلا هذه ةوتش تناك

 ىرخا ةبيصم انتباصاف انلتو انرايدل فكتإ -هيلبلا ءذه نأكو . اليلق
 اوةبي نا لخنلا اونامض رطضاف رحلا ةديدش نكمل ةفيصلا نا : ىغو

 انتناو ةريزغ راطماب ذاو «نيئسلا رئاسنه لوطا ةدم هراجشا ىلع رغلا
 ًاسعون اف تدلوذا هميظع ًارارضا روَقلاب ترضاف دوهسملا اهناوا لبق
 ٠ نينامضال ةراسخ تندحا « هضوملا نم ًاعون اهضعب ىفو «ةنوفعلا نه
 اهنع هللا ضوع . ةريل فلا هلكق ارعلاىف ةراسخلا غلب نا لبق دقو

 . ةلبقملا ةنسلاىف عرب

 جرادوبلاةريشعو مال ىن ةريشم نيتريشملا ”هحلاصم

 قريالا ةريشع ءاسؤر ممصف نيتريشعلا نيتاه نيب عازن عقو

 ةتفلا نوكح: تداكو « ىرخالا ىلع ةدحاولل راصتسالا ( جريزالا )

 ىذلا ريغصلا رجلا ريدم ىدنفا قدص ليج روذلا انينلطو الو ةريك

 دهفلا ىاوش خبشلا ىلا ةلاسر بتكو ةبيجعلا هتراهم اهتوذج ًافطا
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 *48  [هرؤاج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو خرا ]

 اوممص دق اوناك نيذلا ] يحل ةرايز خيشلاو دشنملا ناملس خيشلاو

 خيستلا ًاعدر « تيمكلا » ”همطاقم ىف نيلزاتلا دعاوسلا ةرصن ىلع
 قافولاو مائولا ىلع مهضحبل [ جرادوبلا ةريشع سيئر نيسلا باطخ
 . ريخ لك ىلا هللا هقو * حاجنلا لك هيعس ىف حجنف

 ىتايلا دمع خيشلا ةافو

 خيشلارارقلا راد ىلا لقتنا * ت رهشنه رشع كثلاثلا نينثالا ةليل

 مامالا عماج ىف هتافو تناكو « ةنس نيعستلا زهاني سمعنع ىناعلا دمم

 ضوع . تابرقلا ىخوبو ةعلاطللاو يلعلاب نيلغت ملا نم ناكو ٠ ةفينح ىبا

 نيصلا باستك ا ىلا مهقنوت ”هياست مهالسو هدقف نع هدالوال هللا

 . لجلا

 *هيلاعلا ”هيمظعالا ةسردم 1
 قرلاقيرطىف ثيثحلا ريسلا ريست ال قارعلا رايد ىرت نا انيلع زعي

 ”هبصق ىرولم ضعي ناك :  رصعلا اذه ىف هللا رايد رئاك رونلاو

 ىظعالا ىدنفا نامعن ديسلا لجالا خيشلا مهتمدقم ىفو ) هيمظعالا

 ةهيمظعالا هسردم ةداعاىف ىعسلالك اوعس ( راكفالاريونم ةلجم بحاص

 ابملعل مهلاؤس ةهيناهعلا هموكحلا تباجأف « هقماسو اهدحب قباس ىلا

 دييسشت, اسما تردصاو « لمعلا اذه نع ةهمإلا دئاوفلا نم مجنم ام
 لاخدا بوجو عم ةهياغلا هذهل الئاط ًاغلبم تئيعو « بولطملاب ىنت هيلك

 عمس املف .( همايغورب ىا ) سيردتلا ةطخف :هيرصعلامولعلا عيمح

 املا شيفافخل | م خيذلا 1 ضارغالا بامصاو تاياغلا لها كلذب



 [ هدواج امو قارعلا ىف رهسشلا عئاقو خيدات] 4٠ج

 ةورذلا ىف نولتشإ اوذخا نطولاو نارمعلاو روللا ءادعاو هطيواطوو

 مولا ىلا امر لب ءاذه انو ىلا ”ةسردملا هيا اورخا ىتح نراغلاو

 هوس نم ررضتلا دا ”هبلطلا ررضت هجولا اذه ىلعو رشحلاو رشنلا

 .. الا سيل ”هيئاطيش ىه تافزن تافزتلا لها ضعإ فرصت

 ”هيعارك هيهاركلا هده ىت» ىلاو ؟ لذاختلا اذه موق اي ىتم ىلاف
 : نكل ؟ ”هشعنملا هتعشأب عتمتلاو رونلا

 قرولاىف ربخلا لثم بيشلا دوست « ريك ىلع تناكام ةلاهجلا رش
 قرغلا نم ًاشاتنم به نك هنع « هحاص دئربام لبجلا رسياو

 لاقام نطولاو ”هفلالاو ”هيناسنالاءادعا ءادعالا ءالوه له لهو

 : صاشلا

 لهجلاو بدمعتلا حوذ اع ثبف »2 ”ةليق تدع نا ًاموبإ تمر اذا

 لذخلا ةيل لهجلانا'لهجلاىو- 2 ىرولادتساو راونالاًافطالهو

 دادغب ىف نارا رباك ا نم ”هعامج

 دادقب ىلا نودغي ناريا ربك ١ ضعب ذخا ىلاحلا رهشلا لئاوا ذنه

 ىذلا وهو ناذمهىلء أك ا ناك ىذلاوهو « مخفالا ريمالا » : مهنمو

 لصحاملو ناموت فلا ١6 هتيالو دمعىف قربلاناسلب هتموكح نم بلل
 بهن ىذلا «ولؤللا رازا » بحاص وهو « ةلودلا رالاس قل غلبملا ىلع

 رازالا اذه ىثر دقو . قارعلا ىلا ناذم* نم هرارف نيح هراد نع

 ىيمالا هعجرتسي ٍض ”هسخم ”هميقإ دويل دحا ديب دادقب قوس ف عابي

 «كلملا ةالومابجو « ةلودلا ماشتحا ه ءانبا هعم مدق دقو ..هنم ًافاكتتسا
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 "47 [ هرواج امو قارعلا ىف ربشلا عئاقو ردات ]

 مهتيشاح نم ًاصخش نيتس عم "هيمظاكلا ءاضق ىف مويلا نوميقب مهو
 ىلعدمع عولخلا ءاشلا وخاوهو « ناطلسلا دضع » نيمداقلا نمو

 لز' دقو « ةلودلا رالاس هبخا لبق نء ءاشنمرك ىلع ًاك اح ناكو ءاش
 روبق ةرايز دعب نمو . ”هيناربالا "هيلصنقلا وا ”هناخردنباشلا ىلع ًافيط

 , لاقي ام ىلع ناريا ىلا عجرب :همئالا
 وهو « ماش ريكا ديسلا بيطخلا » ًاضيا ءاروزلا ىلا نيدفاولا نمو

 ءاشنمرك ىف ثادحالا ثدحا ىذلاو « ةلودلا رالاس ه ناوعا مظعا نم

 هدي نم ةلودلا اهتعزأ نا دعب نمو . اهف رالاس لوخدل ًاببس تراصق
 . رايدلا ءذه ىلا رف مث ”هيسورلا ”هيلصنقلا ىلا أجتلا

 . ءركذ لوطي ام ءالؤه ريغ كانهو

 معلا ةلج بحاص قاتسربسلا نيدلا "هيه ديسأا

 امسالو زكاتجلا « ضعب ه لقت مسرح ىف ةلاسر ديسلا ةريضح رشن

 « لالجتالاو داسفلا نم هيلا تراص امل سانلا اهنم ررضتي ىتلا زئانجلا

 ةرضحل رسصتنا بزح : نييزح موقلا نيب ةلاسرلا هذه رششن ببسف

 ”هيلفلا نا ءاندهاش ىذلاو . هل ًايداعم هيلع ماَق بزحو ذاتسالا ديسلا

 حود لوز نا ىمت نحنو . لملا ةل بحاص باج مويلا ىلا نه
 .مومعلاريخ هيف دومي اب اومتري ناو نيينطولا نيب قاقشلاو فالحلا
 . مهن اشي طحت امث ةيرطضملا لاوحالا هذه ذا

 6 دادغب ىف تايليئارسالا ثانالا بتكم )

 روضحب ”هسردملا هذه حاتتفا ةلذح ترج *” تاك . انالثلا راهن
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 [ هرواج امو قرعلا ىف ربشلا عئاقو جمررا ] "44

 ”يكحلملاو ”هيركسملا ىفظوتم بلغاو كب لامح دمحا ةهيالولا ىلاو

 دهمملا اذه ديبستن ىف تاوئنس عبرا نوؤانبلا ىضق دقو . ءاهجولاو

 ةهيناهع ةريل فلا نيرسشعو ًادحاو هاب هيلع فرمصو ءالنيلا نسحلا

 ءانبلا لمج دقو ىدنتا ىرو_ضخ رازاملإ وه ميظعلا نسحلا اذهو

 قرأ ببس ”هسردم لا هذه نوكحتنا ىسف « ارول ه هتئيرق مسا ىلع

 تايليمارسالل

 موزخملا ناخ ىف :هقرسو لتق

 مهزحخلا ناخ * نيرشت »6 تبسلا ةليا ةلفسلا نم "هعاج لخد

 بيغ ًائيش اوقرسس سراحلا اوقنخ نا دمبو ةريبكلا قوسلا ىف عقاولا

 .٠ ىدويلا "هنو لواش غئاصلا ناكد نم تافوصمو ىلح نم ديهز

 لوتقلاةجوز «ءاضود ىارب تربد دق ةركتملا ةلمفلا هذه نا عاش دقو

 . موب لبق اهعج ار دق ناكو . ”هقلطملا

 جس

 راذتعا

 ملو مزالم ثالث ىف ةلجلا انردصاف رهشلا اذهىف عيضاوملا ترثك

 وفعلاو ًارذع ءا رقلا حاتمنف . بعرق باوالاو اهقح ثاحنالا فوتسن

 . ماركلا ميش نم

 دادغإ ىف بادآآلا ”ةعيطع تعبط
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 1ع ةهنم (ماغمع 06 مم6916)
 ]مع ةمعوطعم 0' هرتونمع زمءععامتسع

 ةرعو 80ه16ط هج 816طعط
 1مو 0طعشسا

 آو اشم
 لعد 'نؤهصعط ها لم 81ةاقغ

 اعود طدفؤمتسمس ءا 8ععطقتلةوط

 0و ههغتمصم هته 1م 1ك 66و

 "1طقطتاسمل-طةص 4لفؤمأ (81هوومطتع)
 تتوسع 0ع 1' 6 نود < (01ةمدعصدعمسأ 068 معاتمأ مم »

 عم 6منترهلعصأم ةعوطعم لذ مذ عوصومتم «8عى6»
 داتا مممصصتق ةتع 83ع0016دم 0" 6تعع هذ 6

 دانا عدتتع

 (ناطتمصتوسعف لن دممزف ءد 6[1ةهموامست#
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 سلا 3
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 ع :ىفاع 32 57
 محلا 0١ مص ل ا 7 8

 « نيلسرملا نييلمركلا ءاب ألا دم ف
 « ىلمركلا ىدام ساتسنأ بالا : اهزايتما بخاص )

 ىليجدلا مظاك لوؤسملا اهريدم
 - ]مح

 فصنو ىديحب : اهتيالوو دادغب ىف اهكارتشا لدب
 تاكنرف ةعمل : ناسللا ةيبرعلا رايدلا فو
 اكنرف رشع اننا : ةيبنجالا رايدلا ىفو
 فصنو كنرف جراخلا ىفو غاص شورق 4 دادغب ىف ددعلا نمث

 151١ ىناثلا نوناك نع ١ ددعلا
 باد آلا ةعيطم ىف تعبط [ دادغب ]
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 نيماضملا نيوانع

 ( ةمدقم ) اهتداممو تيه
 اهمساو اهدودحو تيه عقوم

 ميدقلا عرراتلا ىف اهرك ذ
 امس

 دادغب "هغل ىف ليخدلا ظفلاو ىاعلا توحنلا

 امهيحاوتو ةلحلاو البرك ىلا ةرفس
 داقتنالاو ”هقراعملا بإ
 ”ىل اللا باسح ىف ؛ىلالتملا دقحلا

 . يملا . تايماسملا
 ىو مالملا راد

 نرفلاو رثفلا ( دئاوف )
 راجلا الو رزاحلا ال رزالا

 طخ باتك فصو ٠ ىزرطملا « ىريرحلا تاماقم حرش

 هرواح امو رهشلا معئاقو عدا

 ( 'هيقيقح هياور ) ميم
0 00091 

 فيل

14" 

 ففي

 نيلي



 اقدم ىاثلا نواك تعم مر نع

 اهمداعمو تره

 م ةلفذلا تأ ءاقارملا هيه ىف هماع ةرظنو ثحلا ديهتا 5 يح

 دوجو : اهداقر نم ةهمالا "هضم ىبع نوكردملا هب
 ”هيدوملا ابطا قيرط نع ثحبلاىلا دارفالا ضب هكدن اهي

 بيقتتلاو ثحبلا كلذ ناك ءا وس« ايلا ”هبجوتملا *هيفيقحلا

 ىف ىرخإ اهنا اهنا ديلقتك « جراخا نموت د دادمتسال ًادشن

 مولعلا نم هدءام با تكاو ةريطلالا اهرأادمو « ةليلخلا اهلاعا

 اهسفن ةمالا هذه ران اال بلع ثحبلا كلذ ناك .آوسو س ءنونفااو

 اول_سو اب مركز اءدلخ ناذلا ء ئّطاسلا اهرادجاو اهيا ع دانو
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 [ امتداعمو تيه ] "6

 لدي فوقو « اهرات_سا كتهو « نوكلا رارسا ىلع فوقولا نم هيلا

 , نا كلا : لجا - . لمعلاو للعلا ىف ىلوطلا ديلا نم مهل ناك ام ىلع

 همالا كلت قورع ىف ىر#ت احلا نا ء هللا كاعر معاق هلكاذه تيار

 . امم ”ةيملعو ةيبداو ”هيدام ةايح ىف ةاملا كلت ناو

 مثالا طبهم وه قارعلا نا ( برعلا :هفل ) :آرق ىلع ىنخ ريغو

 دوصعلاو * ةرباغلا نورقلا فلاس ىف «ةريزغلا مولعلا عيبتمو ؛ ةريبكلا

 حجورملا وديشمو « ”هقهاشلا روصقلا ةانب ناك قارعاا ىف « ةربادلا

 تاوذ نا_:آلاو « 'هقاعملا قئادحلا باد#ا ناك قارعلا ىف ؛ "هقما_إ|

 ؛ هعوتتملا مولعلا ىلا ماوفالا قاس ناك قارعلا ىف ؛ ”هقسابلا راجشالا

 لاجرلا مظعا رهظ قارعلا ىف ؛ همئارلا مالقالا ةلمح أن قارعلا ىف

 لها ةريخو لامجالاو ملازما واوا ادب قارعلا ىف ؛ كولملا رهسثاو

 . كوأسلا

 خداتلا انعمس اذا نم كولملا نع رايدلا هذه ىف ناك دقو ال فيك

 نا : لوطن «مهريسو مهرابخا انءامسا ىلع دروبو « مهلامعا انا ىوربي

 نعت الذا « نياوالا صيصاقاو ريطاسان هوا :هئارخ ثيدح الا هذه

 انلغوا نا اناف كيز عمو . لايخ اهم راكفالا ىلع رطخ الو ء لاا

 ءناور الا اهعراشموا اهدراوم نع ردصتال ءاهتقيقح نع ثحبلا ىف

 . اهنم نيملضتمو لب

 قئاقحلا عبتنم شيتفت لامعالاو رابخالا ءذه نع انعتفول اننا مث

 ٠ تائيبلا ءابنالاو « تازحمملا ربعلا نه اسيفام انيدحتو ءاسيخ ومو

00091 



 "ها [ امتداممو تيه ]

 ةاحلا راربسا راتسساو « ”هقداصلا خعرداتلا قئاقح نم انديبو اندعل

 اذ_ه هقرط ن نعوا « برغلا ىلا زوملا دي دم نع افدئذيام « ”هقتفتاا

 ءاربخو ًابخو مغ هميم انرودصو اهنع انردصلو ءفحاملاا قرطلا

 . ًاررد لب ال ًاراضن لب انج ةءوامم انبومجو

 تاببثا خر راتلا هنيئا دق ًائيش انع ركحذا نا ديرا ال ىناو اذه

 «راغصلاو رابكلالب ماعلاو صاخلا هملع دقو «راهنلا "هعئارف سمشلا

 لب , عاقصالا عيمح ىف نيثحابلا لوغو « عامجالا ءاملع هيلع عجحاو

 نيح ىلا نيح نم ( برعلا 'هغل ) تاحفص ىلع هرطسا نا ديرا ىذلا

 قفارملا نم اهيف امو امتداعمو اهراثاو ىدالب ن عء هماعا ام وه رخآ

 ىلع ىخي وا ىنخ امو ىتاذب هنع توا «ىسفس هئملع امم « تاريخلاو

 ىت> ىلاض دشن ىف تيفحاف هلهجا تنكاامموا « ءارقلا نم نيريثك

 . ةعوتتم طئاسوو ىش لئاسوب اهيلا تاصوت

 اهلضفو :هببطلا داليلا هديه ةةيزم عمجا ملاعلا ئدل تيثيل كلذ

 مهو ذي الاجر ايف نا انرايد ىف نوعماطلا ملعيلو ءاهاوسس ىلع

 ًادوسا اهيف ناو « اهيلا ةراشالاب مهيديا اهسندت نا لبق « نيرمالا

 مهنوماعو .مهعامطا نود ًانيصح ًادس نوفشو « مهنامغ نع مهنودصي

 ”هيصو نا اوملعيا لب ل « مهعوبرو مهرايد قفارع عاسفتنالا نع

 نامزلا ناو « ةابالا ء انبالا سون ىف هسورغم دجامالا ءابالا كلوا

 ٠ بيرق نع اهرهظي
 نيبن نا اندرا اذهلف « ريمتلا لمت ناك اذا دغال لوقلا نإ ىلع

61 060 



 [ اممساو - اهدودحو ترو عقوم 1 نك

 اهؤاش> ا هتعدوا دق امو « ةةيميطلا امتورثو اننادلب ىدحا ىنغ مويلا

 : لوقاف« تره د ةدلب ىعو ةةئوقدلا زونكلا ند

 اهدودحو تيه عقوم 4

 ىعو « ىلا تارفلا :هفْش ىلع ”همقاولا قارعاا ندم نم تيد

 اهدحم 5 دادغب :هيالوأ عيات ا ىدمرلا ءاضقل ةهعبات « تهيحان و مويلا

 قرشلا نمو ؛ ( ىدامرلا :هءاق ) بولا نمو « ( دادغب ) لامشلانم

 دعيت هو س .( دسالا ىد'او ) ترغلا نمو ؛ ( تارقلا ىداو )

 قرشا نم لوط مو هقيئدلاو 4٠ ةجردلاى دادغب نع ًارمولك 6

 ٠ لامثلا نم ضرع مم ةهقيقدلاو مس "هج ردلا ىفو

 اهمسا 7+

 توقاي لاق . هيناممو ةدلبلا هذه مساىف ىنش بهاذم ايوبوغا بهذ

 : تيكحلا نإ اق. ةائثم ان هرخآو ء رسكلاب تيه : همحعم ىف

 هاي واولا تباَشا . ضرالا نم ةوده ىف ادهنال تيه ذو تيعم

 : "بؤر لاق . اهليقام راكتال
 تيه نوح تاملظ ىف

 ةوه ىف اهلالا ت

 انوكدل ”ايواولا تراصف ء ء توهو : ايف لصالاو . ضرالان م

 دريو : اتق ] . وجتااو :هغالا لها بهذم اذهو . اهلبت ام راكتاو

 8 تيمس : ركب وبا لاقو . ضرالا نه ةوه ىا

 كوؤتىت> برعلا نم اونوكي مل تيه مسا اوءضو نيذلا نا : اذه ىلع

 مجاعالا نم اوناك لب , هي رماا ةةقالا لودصا ىلع ًايرج "ةظفالا ىذه
00091 



 ور [ ميدقلا عراتلا ىف تيه ركذ ]

 .[ نيندقالل

 ىدتيسلانإ تيه : وهو اهيناب مماب تيمس اهنا : رثالا لها ركذو

 نإ نيدم نب اقذع نب بيوب نب ىعد نب كلام نب « ىدثإلا: لاو
 « ىنابلا اذه ركذ حعرراتلا ىف مويلا ىلا دج ملو : اق ] . مع ميهادبا
 5 ءرصعإو هينا انش وت : مولا هلوادم ىه ىتاا راث لا لماك

 عا!!! ةليقاا روصحلا

 باقق «,آ8 ساو وه مدقلا ترو مسا نا مل : ةهقيقحلا اماو

 :ىأنلا ىفو ق'ره : قارا ىف اول 5 6 مهي ههنا ىلع ءاه ةزمهلا برعلا
 ”هقرطاملا نيسلا اولمجو . هكتن الو تدت : أكن الو تمهىفو . ىهنلا'

  ساسنلا ىف اولاق 5 متولا !منومسسي مهل ةهيناث هسفل ىلع ير
 . سوتلا : ( لسالا ىا ) سوسلا ىفو بئانملا : بئلسملا ىفو .ب تانلا
 اهاتممو ء ةعممواز8 سياووبا » ًاضيا نومدقالا اهامس دقو
 نا لمتحيو . ممادوبعم نم « الاداو .ءايلا ديد_ثتي « ايا ةنيدم ء

 .« سلوبوبا» نم ةروصقم « سيا» .نوكت

 ميدقلا عراتلا ىف اهركذ <
 «نييروشالاو نيينادلكلا ريصعيف تناك دقو :هءدقلا ندملانم تره

 احم نوسيلبايلا ناكو « ريثكي مهليق تناكاهطلو

 ”هتيدم لباب نع مايا ةينامث ”هفاسم ىلع » : ريهشلا خرؤلا ستودوريه

 «تارفلاىف ههايم عقديو ,ااهمساك ةمسا ”الودج ةهيكارىعو « سيا .

 مان هببلا وهات اب زوج هنمو « ريقلا نم ًاريثك ايش ههام رجنو

 لاذ . راقلا ان نو



 [تيهناكس ] نيت

 « ”تيدملا راوسا
 امل نييلبايلا نا : ىهو ىمظع ةدْئاف انديفت ةزيجولا تاملكلا هذهف

 ىقس ىف راك ىتلا ءاملا نا مهملعل « ريقلاب اهوزب مهتيدم راوسا اون

 اذهلو « اهيشالتو اهضقنتف اهسسابو لب ”هيئبالاب ثيعلا ىف بأدت نيتارفلا

 نا ىلع ًاضيا انادي صنلا ذهو . اهيف ءاملا لمعيال ىكل ريقلا اوذختا
 قشي ناك ىذلا تارفلا هجو ىلع نم راقلا نوعم اوناك نييلباملا

 ىف سمالا وه اك هيلجوا ِهلَشأ ىف ء انع نوفلكتي ًادبا اوناكامو « مهئديده
 « تره د همسا رهاوا لودج دجوب ناك نمزلا كلذىف نال .دهعلا اذه

 كاذ ناف مويلا اماو . هلام ًاطولخم ريقلا ناكو تارفلا ىف ههايه عفدب
 ىلع "الوم ربقلا ىثاي دمي مل اذملو « رثا هل قبب ملو ند دق لودجلا

 .هنع مويلا ةديعب راقلا نويبع نال « ًاّهاس ىنأي ناك اك تارفلا رهظ
2 

 ةبرعلا نم همس فالا م تو ناكس ددع مويلا غل

 ىلا مهلسما مجري مهم ريبكلا مسقلاف ء بسنلا ىناتحلا بارعالاو

 نمهيقو « شيرق تاداس ىلا شن رخالا مسقلاو ( ةرغصم ) ميلدلا

 ةبرعتسملا "هبيرغلا ماوقالا نم طيلخ قبامو « ليقع ةربشع ىلا بستتي

 قالخالا نسحو مركلا :همماج ىف ةدحاو ”ةعباج مومضت هنا الا

 كاوا ةلالس نه مهناف كلذ ىف عدب الو . ءابالاو تابثااو مادقالاو

 . مهركذب خعرراتلا رختفي نيذلا « برعلا ه داحتالا داوجالا

 ىكلملا ىدادعالا بتكملا ةهبلط نه : ىماح ميهاربا :
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 مهو عداد ةناىف ليخدلا ظفالاو ىتاعلا توحتلا ]

 دادي ةغل ىف ل.خدلا ظفللاو ىاعلا تودنملا

 رصع ىف "هحرص :ةحيصق “املك لقا ملا « اهلج ”هيماعلا ظافلالا تناك

 رتداي) نء نوكلا تادو-جوم ىلع أرطام اهيلع أرط مث ء روصعلا نم

 * فارجو فيحسصتو « ريخاتو مدن « رييغاو لادباو «, ناصسو

 عش الام ينك ئىش كلذ لكاش امو « تو لّدنو ء فذحو بلقو

 بعصا نم ثحبلا اذه ىف ضولا حبسا ىت> « دعلاو ريصحلا تحت

 . ةيورلا لامعاو رظنلا هقد نم هل ىذَتُس امل « ”هيوفللا ثحابملا

 تالكن م ًابكحررم ”هيماعلا انتغا نع مظعالاو رفوالا ءزجلا ناك امو

 حبماتلا نم ادب ىرا الف لا ”هفحصمو :هفرسحو ”هبولقمو ”هتوحتم

 (مجعملا) ىباتك عضومىف ”هيلكلا اهتقالعو اهتروطخل اهضعبىللا ةراشالاو

 : لوقاف ء تاما ىذلا

 تحللا

 ةدحاو هلك نيتك لءج نع ةرابع : وه ”هيبرعلا ىف تحنلا نا

 ظ ةلالاىفىرخالا فورح ضعب ىلا اهادحا فورح ضمإ مظب كلذو

 « رثك ئىش انماوع :هنسلا ىلع درو دقو . ال مولامعتسا رثكي ىتلا

 « وهنء ىف « ونمو » , كب 'ىشث ىا ىف « كيشا » : مهلوق كلذ نم

 ىف « كلابهشاو » ء دحا ام ىف « دو » ء وه "ىش ىاىف «ؤنشو »

 ”ىبش ىا ىف « كلاجذاو ه « كلاب ىلع ”ىش ىا : وا « كابا رع ”ىش ىا

 0 ناك *ى-د ىا ىف « ناكشاو 0 دجال دخلو ه4 كل ءاج

 ماه ”ىش ىاب ىف « اييشيو » «هاما اي ىف ءاعو ه ءءابا اي ىف ءاايو »
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 [ دادنب ةذليف ليخدلا ظفالاو ىئاعلا توحملا] هد

 ىف« شيبو > "يش ىال ىف « شياو هاب “يش ىا ىف «اهيبشاو »
 امقالعا مالكح ىف كلذ لث» ًاضيا ءاج دقو . اهيلع سقو « ”ىش ىاب

 ةلقولاو « لل دمللا ىف ةلدمخلاو « هللا مس كلوقىف ةل-د/5 « ءامدقلا

 . هللا الا ةوق الو لوحال ىف
 ”هيبرعلا ف م اهدحا : نيءون ىلعف ”هيبروالا تاذالا ىف تحلا اما

 اندعار ون وعتالا دس لوال نادساو د ”ىشب امنع قرشبال

 )ودلع و (©ةمصمغ ىف صن نولوعب اهاها نو * تركذ ام ًاريثك

 ااكدعمثاو 5طدلا ممن تطعم وآدم مغ ىف كرفس" و 120 صمغ ىف

 ةيناملالاو ةيسأرفالا نعلق اذكهو 20 هدم اودعو 771505 صمغ ىف

 حلا :هينابسالاو هيوسعلاو :هيلاطيالاو

 ةيبرعلاىف هل ليثءال افالتخا لوالا نع فاتخف ءىناثلا عونلا اما

 هلك اهتم دجوي هلا نظا الو , اهدهع لوا ىف امس الو « ىحصفلا

 ةهغلا تذخا اميح « نييابعلا نامز دعب الا موللا ءانتفأ ىف ةدحاو

 بدت ”ةكاكرلاو داسفلا براقع تأدتباو « ائيب ًاطاطخلا طخ ”ةيبرعلا

 ىحسي عوللا اذهو ء اهلق قامعاو اهنيارنش ىلا ترسو « اهمسجىف

 ةيبرعلا ىف هانيمسو ًاضرا 8ةئاط106 "هيون رفاابو ةةنط10 ”هيزيلكنالاب

 ( ١ ) نيحهلا ظفللاب

 (( نييوذالا هعامج نع ) "هما نم دلو ىبرع : "هذا! ىف نيجهلا ( ) ١

 ٠ 6( حيدصلا وه اذهو : ىرهرالا لاق بلع نع )) هما نم ريخ هوبا نموا
 الك نال « ”هغللا ىنلتخم نيفرح نم بكرملا ظفللا اذه ىف قدصي فيرعتلا اذهو
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 مالا [ دادنب هناي ليخدلا ظفالاو ىئاعلا تودحالا ]

 ئا .”ةيئيتالللا( ل11 : اهو نيدلكن م ةه نم( راسم اتسع ةةظفل نا

 الب » : نيتخفالاىد١ نوكحيفءالب « ىا « هيزيلكنالا ]دس و بيس

 لك ١ ىا :هيزيلكنالا 180:4 نم ظنططدا» ةظفاو . ع عادوا بيس
 و« لكالل او اهانءم نر 2 طاص ىا هب دلل اانناتس و

 در ىا« هيواكترفلا 1”ا8وا ء ةيئانويلا 111 نم 1سم

 ةدار امهيبكرت ضال ١ نوكف ء سمش ىا ةةيشاللا مكنأو « عئدو
 0 ىف

 تاملكلاا نع ًاريثك كل ذ ىلع سا ةو 2 ةيسمشوا ةلاقم ىا سمشلا

 ةهيسنلاب ًادج ليلق هنكلو ”هيرملا' ىف وحتلا اذه ىلع 'ىش درو دقو اق ه
 ةيممش ةلظفإ ناف « نادممش م : اناوق كلذ نع« هيبروالا تاغالا ىلا

 اذ_كمو . ”هيفراظلا ديفتق ةيسرافلا ءامسالا قحلت ةادا نادو :هيبرع
 باناا اذ_-ه نم ناكح امو « نادروخمو 2 نادرححد نع لك

 ةيبرعلا طولبو رييكوا كلل» ىا :هيسرافلا ءاشنم طولب ءاش كل

 « نادملقو ؛ رادحالسو ءرادل_.صخو , رادملعو ءرويتسملا اهاضع

 « رادرتكدو < بتاك شابو « رادريخو « راديزابوع رادرسو « رادقريبو
 ناسا ىلع كلذ لثع ءاج دقو ء <ء.يرافو ةيئالو ةريخالا "هلغفالا ءذهو

 (  مداغ ىا ) راكتمزخ وش ىىضعيو راكتمدخ : مهاوقك ماوعلا

 ىلا ليصالا ريغ ةةينك اها!"هيتلابىهواهئيحاص نم ريخ اهلا ىئدت نيتغللا نم
 اضياوه "هيمستلا هذه هجوو .افيرععلا ىلا دبعلا ةهيسنك وا « ليصالا
 هيج رفالا تاغللا ىف كاذك

 ( برعلا اهل )
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 1 دادغب ةغل ىف ليخدلا ظفالاو ىئاعلا توحملا] 64

 مامذنودب ىا ) نامذب لوه ضعبلاو مامذيبو , ( لهاج ) زسلقعو
 لصا وا فرش نودب ىا) زمساصا وا ل_صادبو ء ( ءافو نوديوا

 ملا ( لح الب ىا ) راكسو , ( تاذلا “م ) تاذيبو (  ميرك

 اهضعب ىلع "هملكلا فورح ضعب ميدقت نع ةرابع وهف باقلا اما

 ءاج ىفاجاو 2 شا_فخ ىف فاشخ : وحن « اهتاوخا ىلع اهريخأتوا

 «بغبغىف غبفيو ء افط ىف فاطو . فسخ سفخو « بقل ىف قبلو

 دق انهو « ضبق ىف بضكو « ”هقملم ىف ”هقاعمو « عجن ىف عضجو

 "فلا ىف كلذ نم درو دقو . لمأت: . امم باقلاو لادبالا عقو
 دجننا وه :هضيرعت ىف اولق دقو .قاقتشالابفرميو «ريثك *ىبْث ىحصفلا

 حذو « ذبجو بذك « بيترتلا نود ىنملاو ظفللا ىف ًابسانت نيناك نيب
 ,جررخلاف بسانت امهنيب ناك اذا اماو « ريبكلا قاقتشالا هل لاو حذبو

 . ىبك الا قاقتشالا هل لاق ؛ قهنو قدك« ىنمملاو

 لادبالا

 ٠ ىرخا فورح ماقم فورألا ضعب ميت نا وهف : لادبالا اما

 صاخناىف صاجننعو « مساق ىف مساجو « ثرمىف ديم : ماوعلا لوقك

 كلذ لثمو . رابنا ىف رابنعو « راطالا ىف رطعلاو « :هيلالا ىف هيللاو

 , راثك 'ىش ىحصفلا هيبرملا ىف

 ليخدلا 1

 ةرابصلا يجوب تنيببو ىئاعلا مالكلا نع مدقتاب ىف تملكت دق ىلا

 نوكيتسحب ًاضيا ليخدلا نع ثحا نا نآآلا ديراو « ًاعم هعرفو هلصا
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 لا [ ليخدلا ]

 :لوفاف . يللا ريصقتلاو لما بابسالا نم ًايلاخ « ًاعماج ثدبلا اذه
 مجاعالاب انطالتخا وه ”هيمتالا ظاسفلالا انلا معتسا ىلا ىعادلا نا
 ائسردو < بدالاو ملعلاو ”هعاتصااو ةراجتلا ملاع ىف مايا انتكراشمو
 . ”هيمويلا انئايطاخم ىف اهنادرفم نم ريثك لوادباو « اهعاونا ىلع مهئاغل
 راصتلا ىلع عئارذلا ىوقاو لئاسولا ريكا نم كلذ مهدحا دع دقو

 . انني ةيمحالا ظاقلالا
 اننا "«بيرغلا ظافلالا كلت لاغدا ىلع انماوقا تفاهت بيس اما

 ةهئدحتسمإلا رومالا ىف امس الوءاسيلا ةهغللا هذه راقتنا ورف ”هيرعلا

 ىف جدا ظافلالا ءذه ضبو . ةريخالا روصعلا ءذه ىف :هطدتسملا وا
 اهنم ريثكو . ةهطيرسشلا انتغل ظافلا ىلع ماتلا اننوقو مدعل ىعاملا انءالك

 ةنوؤمانيفكت ظافلا ”هيبرعلاىف دجوي هنا ىلع « انرمظا نيب ًارسق اشف
 مالقالاةلمح راك اهلمعتسا اهناوءتهببنجالا تاغالا نم اهريغ نم ةراعتسالا

 ءاوفانم اهوطقتلا ظافلا « ماوعلا نيب شحاسفلا ابعويثل مهنع ًامحر
 زاك اهناك« مهنيع نانا ىلع مهظناحت اهيلع اوظناحو ناسنلا ءابرغ
 ةِمارعلا ظافلالا نم اهريغب مهتيطاخول كنا ىتح ء ءرخذ نه دبال نين
 كوقاسو ءازهتساو مك 2 كوباحاو , ًارزش كيلا اورظنل ىحمفلا
 كلت موعماسسم ىلع كلاقلاب مهيلع كحضت كنا مهنم ًانظ.دادح ةهنسلاب
 نوموضبالمهنال مهعمقحطلاوءأشنملا "هعوقلاو«لصالا "هحيحصلا تا املكلا
 تحبصا ىتلا ىه :هتجيتسملا مهتارابع تارايعلا كلت نال هب ممملكتام
 اتيدنا ىف ةلوادتملاو « 0 ىلع ”هكاطاو « ان داؤف ”ةكلاملا ةديسلا
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 [ اهءاونو ةلطاو ءالبرك ىلا ةرفس] 2 م.

 تاعوتسملاو عب طبلا باجزا نءالضف اذه انناورقو ءانسرادمو ءاني

 ةعش واح الداكن ةلمامموانلزا::ىفاهذت ىتااةمجئرفالاتاودالاوتالاالاو
1 

 ا-هءام_ساو ىف ا_هانذا نا طرفملا اهإ انيحا

 ث اائني ةهسرغلا ظافنالا عويش ىلع ضيا تدعاس اهنم انتيدمىف

 هد دقو لبءركذيإ
 نء«اهل نيئرتكم ريغو اهماقم موقت ظافلا ىلا ن ريغ "هيجي قالا

 ردن اننا عم "هيدي دخلا "كسل ”هيسنرفلا « ريفودنمش ه تهلك الثم كلذ

 مدهضعب لو-قكو ديدخلا "كس ىا اهاننع اه نيتملكب اهنع ىننتن نا

 « سناكاف » نع لق اذكهو لانرا عملاو لترلا وا راطقلا وهو«نيرتلا»

 نم نيريثك لوةكو«غارت»وا « ةلدع ه اهضوع انلقول ىرتي انرض اف

 اينوك مماوقكو حدقلا اب نوديري مهو ”هيزياكنالا «صالكو ةدداغبلا

 ةةيسرافلا سوك تهلك اهائمع فاساا لمعتا دقو هلانوب هو

 ءاحصق اهامس ىتاا ىهو :هيوازلا سارتم اهب د'رإو تادوك ىلع عمجمو

 هللاءاشنا هنطوعىف هركذ ”ىجحي امن ظافلالاءذه ريغ ىلا . مامالاب برعلا

 ىسع فوزر .ىلاعت

 امهمحاونو ةلملاو ءالب رك ىلا رهن

 دجو دقو )١(. :هميدقلا ندملا نم ىذه اك تس شرب 7

 هذهلصاىف ىث بهاذم قارعاا ىبروغأ ضعبو نوترثدت-ملا بهذ( ) ١

 نازو« سريك » ٠ وه ”هملكلا هذه لصا نا نظن نحتو ٠ هتقيق>و هظفللا
 اهورفصي مل !ءاو٠ ميظافلا بلغاىف قارعلا ”هيداب بارعا مش اك ةرفصم جربز
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 فكل [اهيحاونأو ةلاو ءالب رك ىلإ ةرفس]

 ءاماعلا دحا اهيق ناكو . ًاريثك ًاثيش :هيداعلا راث الا نم نويلاملالا ايف

 تايداعلا ارش ناكف « رنمبام روتكدلاوهو هيروشالا ىفراعلا نييناملالا

 ثعرينا ىلإ هندصىف اهاحردنم دّشو اهدويق ككشو ام.الط لحبو

 .ء فيلما هناتسالاىف تهل اثنا فحتلا راد ىلا اب

 ةيروط- ذلاعماللا بانك ىبس ربك وا سربوك و'شربوك ركذ ءاجدقو
 : هيرمآ اذهو سجل ةحفصلا ىف ءوناش . ب . ج هعبط ىلوت ىذلا

 عقو اكو © ح
 كلكلاراد سريك هليدم نياز ( نوقسيطو :هيقولس ) نئادملاو حاصلا

 روباس زوريف ةروك ىف ةقاولا ( فييصلا مايا ىف ةرساكالا رقو )

 . برعلا رايد نم )١(
 « ىاودلوك ربور» ىناللالا 3 ذات-الا رادو اناوزن ناكو

 9 دا كن م ينسي هدم دمر عرف ص . لا تبا رام قلرطتلا فمك فلول كدا

 ةعدت هنكما ةدع(#) شررو "قد . لبا ١ ىمدتهم سينر

 فاتكوةرضاحلا كلت مدع اهلك 'ىئن ءاةيداع روصقو ءةيرخ تونو

 اهنوفلاغ وادبا اهيلع نو يال مهعال 'ةدرطللا ةدعاقلل ًامبل نيءايب « سوي »ىلع

 تهيولقم ناو ”هيلصا نأ . تناك امهم ريغصتلا دنع اواو ءايلا ن

 00 "هفلا»

 اهيمسيىتلا ”هئيدملا ىعو « روباسرصت »: اهاتمم ةهيسراف هلك ع« ؟ ه»

 « برملا :هغل » ٠ رامالا برعلا

 ةهياورلا ىف شروكو ) شروك ريغ ت شربوك ناب لوقلا نا < + »
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 [امهيحاونو ةللاو ءالبرك ىلا ةرفس] 2+

 2, ةةيئادلكة لبا: اهتلثحا ىتلا لايجالاو مثالا ىفالتخاب اناني زرط
 3 اف ءاندهاشام ةلح نمو. "ةدلعو ؛ "هيئاساسو « "ةهيروشاو

 نم ام ةرثاكا ءو_كت دق هيجو نا الا ء« رخصلا نه توحنه ريك
 كانه رظانإا شهدي امو . نامزلا ثادحاو وجلا “ئراوط نه هيلع
 ًادعص هيهاذلا ةةؤطاشلا اهئاردجو « ةهيلقتملا اهتويبو « :هئيدملا رود
 هيفىقااىذلا بجلاهلا معز بج ىريكانه؛ةرئاغلا اهيدارسو «ءامسلا ىف

 موسر ناطيطلا ىبعىرب كانه ؛هرعقىلا كب لزتن كرد هيفوءىنلا لامئاد

 اتساع سمط دق نامزلا نا الا , ةهفلتخ تاناويح رو.مو « 2ك

 بالا كرا نا انه ىب نحو . اهدهع مداقتااهعئاورو اهعئادب هوثو

 ىل-ق ضاقنالا ءذ_ه راز هلال « ىنع ًاضوع ملكتي ىلهركلا سيول
 : لاقث اهفصو نسحاو

 ليلونامع هللا حتق ليكونا

 طويطم

 ىرؤم اة ياور وال شريكوا ( سراف دالب اف ىذام كلم مسا ةروبشملا
 الو ٠ ممهولاىف بيدالا لزعي امم وه 6 ىربطلا عراتىف تدرو اك برعلا
 دنع فورظلا هذه لئمىف هفذح عقب اك فوذحم فاذملا نأ انردق اذا اهس
 ةرضاح مسا ىلعانبلا مقوام ىف رثمنمل اننا ديب ٠«فاضللا نع يلا فاضملاب ءانفتسالا
 وحنوا <« شر وك ةممشاط وا ©« شريك رادوا « شروك هنيدم » مساب فرعت
 بهذملا فالخم . ىأرلا اذه لوبق نود لوي ىذلا اذهو ٠ فورحلا هذه

 لقنلا دهاوشو ء هدضءي لقعلاو . هدنسي غرراتلا ناف لوالا ليوأن)
 « برعلا هغل» ٠ هظفحاف ©« هديؤت
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 35 [ داقتنالاو :هقراشملا باب]

 داقتنالاو ةفراشملا باب

 نوبحب مهلكو بتكو تاليو دئارج نم ءابدالا اياده انيدل تزك
 ةلجغا نا ىلع .اهداقتناو اهقراشم نيب اننوريخم وا اهدقننوا اهفراشن نا

 باتكلاداقتناىف سفنلا ليطت نا لمتحتال. محلا ةريغص«تاحفصلا ةليلق
 اذا واءتهللا دئاوفلا .آرقلا هنمىنت#. رطخو نأش اذ ناك اذا الا دحاولا
 «موقلاىنارم اظ نيب ءراشتلا عقوتيو باتكلا ريهاشم دحال فيتصتلا ناك
 ىف هرود-ج لساقو م مولا وثب الثل هدَش ىلع ةئتيح صرحتخ
 . اهلاصئتسا ذئدعب يعصيق لوقعلا

 اننافدحاولا باتكلا دقنا تاحفص ةدع صصخال انك نا اننا ديب
 لوصاديربوا هله نمدنع هلافيرعت ءاضغالا لك هنع فرطلا ىضفنال
 اهباصال ًاراعشا انيلع ةدراولا بتكلا ضعإءامسا درسسن نا ني اهو . هيلع
 بح رخ لا ول دحاولا ”هصرقلا حوتس دنع اهدقنت فوسو اهلوصوت

 :انيلا اهغولب

 نونا ماهل # . ىبتملاو كك ماطا ةرظانم * . 'ىل'الل 500
 7. نيرغصالا ةريخذ 5 . رطقلا دهاوش 0 ةةيويتلا تازاحملا “ 4
 تابثاقثوروملا لعلا هوي .ةيبرعلاةةقللابادآ خيرات م . بهذلا باتك
 ةوفلا ٠7 .قربلاريخم لمعلا ىلا قلخلا داشرا 1١ .ىوتسلط ٠١ ثودحلا
 .نيرهلاوقارعلاوةري زل اع راى نيعلا ةرق 1 .دادغب ع رانىف دارملاب
 5 ةنوع ملا اهتاقوا ىف اهمامسا ناب ىتأبس اك اهريغو
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 [ داقتنالاو ”هفراشملا باب ] 4" ٠

 *ىلاللا باسح ىف ثىلالملا دقعلا

 وهو ) دج ىف ميصقلا ىلاهارم ليخدلا ملام نإ ناملس فِلأت »

 نوكتهيفك "هف رممنايب نمضتي ( دادفب ىف صايرلا ة
 ةهيفك ناو هلازوا باسحو هميقو هلاوأا عاوناو فدصلاو ؤاؤالا

 ج بحاص مويلا

 قوقح -- . ( انك )« هريغو نالبسو ( ىمرافلا ) جيلخلا ف صاوغلا

 «.  ىعيف قرتلا عيبطم ىف عييبط - . فاؤمال :ةظوتحم عيدلا

 هتميقو 11٠ هتاحفص ددعو ا م ما 2 هلس ركذ هيف سدلو 20 .٠ هيادع مط ل . ءياملا هل ذ هيف ردأ

 . دادغب يف فصمنو كنرف

 *ىلآللا ةراغ ىطاعتلا ديرب نم هنءع ىنفتسيال ليج باتك وه

 رصعلا اذه ىف نفلا لها تاحالطصا نم هيفو . سراف جيلخ ىف امسال

 . نيصاوغلا ىنيطر مقل نطولا بيرغلاو ىوغالاو رجاتلا هيلع ص رام

 عجرت ىتا' دالبلا ىمسو ةةيلثلا هايل دصرت ىتا نفسا ددعركذ دقو
 : هجولا اذه ىلع ىه اذاؤ اهلا

 رييض وبا ةئفس 4.6 تيوكلا نم :هئيفس ٠٠١

 الد « ء« ٠6٠١ نيرحبلا <« ا م .ف

 ىرقلا هش نم « ع رستم رطق ع اعلا ملف

 عومجلا علحم 20 *

 م 0٠<

 2 ال ا6هل6

2>" ١6٠ 
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 و [ داقتنالاو :هقراثملا با ]

 , الجر 16١ ىلا نيدبرا نيب فلتخم :هئيفس لك ىصارغ ددعو
 . دحاو ضاوغ ةصخ هردق“ ”ةئيقس لك نم هيقوت-ي قح ريعا لكلو

 مولعم يش ةيفلا بيرلو . بايسلا "ةص فاءض يه ضاوغلا محو

 سوغلا تقوو.عوضوملااذهف مها تنس نفاوقىف روك ذم بكل! نم
 نه وهو را ةرجوه دنع لسالا ىفو ) ةريجملا نابا ىل نو حو

 صوغلا لح ىف ءاملا روغو « رهشا ةهثالث هتدمو ( نييدجتلا حالطسا

 الا ءةحد باعت“ ىقاكلا اذه هلمعا نوفكتي دقو هما ٠١ ىلا 6١1غ

 مهصوغف ”هفلك نوقاليال ًايداه ًاوهر رحبلاو ًاار .ا وهلا ناك اذا هلا

 نودقفيوا مهءاسجا ىف ةهقااب نوباصإ معا ىتح نوساوفلا ررضتي دقو

 هنا ماوعلا هيف نظف ليلا هيرثمي نم مهنمو لب مماضعا اح
 ىلا ”هيبرقلا ليسافتلا نم كانهم رخآ ىلا . ناجلا نم ًادحاو راص
 /ظ دوم لهمام ىلع فوقو# فدالا الا لاطَدي
 . هلع عالطالا

 دع ةليزج

 ءححصت مل ةريثك عبط طالغا هيفو رجحلا ىنع عوبطم تاتكلاو

 لك ىف نحالا ىلآثتو نطاوملا ضب ىف ةرايملا ةكاكر نع انضن اذه

 ليسالا سرفلا : ىلرأام دح ىلع وه هلك اذه نا الا . ًابرظ هحفص

 . هلالج هيمي ال
 ىبتتملاو ىعاحلا ةرظانم

 ىماطلا نيسلا نإ دمم ىنع ىبا نيب » ةرظامملا ىف ةلاسر ىه
 نيسحلا دوم نإ نيدسملا هللا دبع ىبا هور . ىئتءا بيصلا ىباو ا ١
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 [ داقتالاو ”هفراشملا باب ز ك1

 40 ىف هو )بإب ةلس باذاآلا ةعيطع دادقي ىف تعبط « ىدادتبلا
 . نْلا عطقب ”هحفص

 اهنم لوالا مسقلا ىف : نيمسق ملقتو اهيا ىف ةديرف ةلاسرلاو

 رارساىف مالكلا فارطا بذاجت نم نييوذالا نيمامالا نيب ىرجام ركذ
 ةهيفسلفلا ىناعملا نم ىفنملا هذخا ام ركذ ىناثأا مسقلا ىقو < ةهغللا

 «قئاش بااقوءقئار بولساب كلذ لكحو .هرعش اهعدواو ؟هيقطاملاو

 لخادتو اهترابع نسل ءاهرخآ ىلع ىتايو الا بيدالا اهتملاطع ذخايال
 .علاطملا ىلع ىفخال عبطلا طالغا ضعب اهيف نا الا « اهتباور تاقلح

 تاصاسملا

 ضو.« اقوم عويس لك نم دحالا موي ىف رد_هآ ةديرجو»

 ورسله هنس ةدمقلا ىذ 78 ىف لوالا اهددع زرب . توربب ىف رع

 لدب . برح دما اهيحاصا ةول1 "هن ىناثلا نيريشت 1و تح

 ٠ تاكنرف مه جراخلا ىفو عبرو ىديحم لايد تاههلا ىف اهك ارتشا

 ربنملا

 « مظاك تدوج دا اهريدمو ايام ةةيعوسا هدنلع ةديرج و

 4٠ تةيلاثملا داليلاو ةرصبلا ىف اهكارتشا لدب . ةرصباا ىف ردصت ىهو

 ءايفلاف ه ددملا انيلا لصو . ًاكئرف 18 هيبنجالا دالبلا ىو « ًاشرغ
 ”هحطا ىذ * ىف روكذملا ددعلا ردص دقو , ةديقملا تالاقملاب النا

 ىنلا تالاقملا جرد نه راكت نا دونو باورلا ال ىنتكتو ء 1م ةنس

 نال ياسا نور افلا روغللاو سراف جيلخ .نعراتحم نوكي



 م [ هئاوف ]

 ددصلا اًذهىف لاما لقاو ءاجرالا كلت ىلا ثاوحم دق بناجالا راظنا

 . ةديدع راطخا ىلا ىدؤي

 ىيوش ماللا راد

 نافءمالسلا راد "هعبطم قاضألا ىلع دادغب عياطم نسحا نم

 . ماظنلاو ىشولاو نسحلا ةلحب لفري ”هفاتْلا تاروشنملا نم هزربتام

 ةنلاب رركحذلا مسالاب اهبمس « :همانزر » نآآلا تردسا دق اهو

 '؟هيئاربعلاو ةهيلاملاو "يرجهلا :هئسلا مالا ركصذ ايفو . ةيكزرتلا
 .غاص شورق :هسمح اهتميقو.رخاف دغاكىلعو لمح فرح ”هبجرفالاو

 رايدو توريب ىف ردصن ىلا تامانزرلا نم ريثكحص ىلع اهربخنل انناو

 امل بيوب ىف ةروكذملا ةليزجلا دئاوفلاو ةهقدلا نم اهيف اك ءرصم

 ىلع ملعلا تويبو راجتلاو ءآرقلا ثحنف « مساوملا » مساب هنإونع

 . اهنانتقا

 دناوف
 نرفلاو رئفلا

 هغل ىلع دغاكلا نم ذختملا سونافلا مسا وه ببس نازو اهالكو

 هلمعتسي ضعبلا نا دحاو ريغ انل ركذ دقو . ماوعلا نم نيدادغبلا

 .برطلاو سنالا سلاجم نم مهجورخ دنع نونغملا مهئمواذه انمويىلا

 .نرفلالوقيف لقداب ضعبلا اهفحصي دقو رئفلا ىه هيف ةرورشملا ”هغللاو

 ٠ حيفصأا ىف بكرملا جاجزلا نم ذك ىذلاب هوصذيف سونافلا اماو

 ه1 ىتوي ناك هتاف دنهلا قيرط نع سوناقلا لامءتسا لخد دقو
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 [ماوف] "4

 عاتطسإب نويدادغبلا ذئنح خاف ”هتسح نامأب دادقبب عابتق ًاراغص
 . ًاراكو ًاراغس اهلاثما

 هئللذ ىفو املإبو هند : ا ف ناكف دادغب ىف ريواثملا عضو اماو

 . ةنمدملا تالح ةدعىف ( ريطاوالا وا ) لولا سارح ميقا ًاضيا تقولا
 راجلا الو رز'للاال وزاحلا

 قفتاملا نم ذا نودلخ نبا ع ران نع العن جال ةحفصلا ىف انبتك
 هيلع انهن ام ىلع وه ةةياورلا حيو . بازلاو رزاحلا نيب نكسي نه

 م بازلاو رزاخلا نيب : ناربج نيط-غءوا سيسرق سامشلا ةريضح

 <هطوقتم ءاز مث فاا اهدمإ وفلا ةطودقنملا ءاطاب تكن رزاخلاو

 رهن وهو « بازلا هق_ءك مويلا ىلا فورم مسسالاو . لوم ءآر مث
 . همجمم ىف وللا توقاي هيلا راثا اك لصوملاو لِبرا نيب

 ىزرطملل ىريرملا تاماقم حرش

 ظافلالان٠ توح املءىريرلا تاماقم اوحرش نيذلا مه نورك

 انهظفح لبسي ًاقاسلا ىئاعملا ايف قتن ًاظفح "هللا "هيرغلا ةهينرعلا
 ”هيآ اهنا مظعالا داو_سلا مهوب 3 سبلو اهراهظتسا دير نه ىلع

 هدفاو عيبطلا ىلا هبرقا مالكلا نسحا نال . اهلاثم ىذتحي . اشنالا

 «ىعيطاا نهزلا نم ىعانسلا يهزلا كقوربال هنا ىرت الا , باقلا ىلا

 فرح لك ىف لكلا رهظإ ”هيعانص ”هغالب هناماقم ىف ىريرألا ”هغالبف

 ىرزإم ىلاعلا سفالا نع هيفق الثم ظحاحلا مالك فالحب اهثورح نه
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 فما [ داون ]

 هجولو لبق نانإلا ىلا ذفنيام :هغالبلاو ه-اصنلا نم هيفو ىل الإاب

 . ناذالا

 اهتادرفل عماج ةغل ناوبد ةلزتم تحبصا ىريرلا تاماقم نوكلو

 «اهمسالط ضفو اهةلغم حتفو اهلض.» لط باتكلا نم ريثك ىدصت

 ... نونظاا فشك بحاص هحرش نع لاق دقف ىزراملا ملح نمو

 امهح ربت ىوحتلا ىزرطملا ديسلا فدع نب رصان حتفلا وبا مامالاو.

 دعاوقو نايبلاو ىناعملا ىمملع هلوا ىف ركذ « حاصفالا » ءامسو ًاضي'

 خلا ءالآلا ميج ىلع دومحلا هلل دملا: هلوا. ج١1 ةئس ىقونو عيدبلا

 طخ فو حيسم دواد ىدتقا ردتكسال ىف انديىتلا ةخسنلاو
 « هماكا حتفو « همامتا نم غارفلا عقو » : اهرخآ ىف ءاج دقو ميدق

 اهقلع قلاعت ةدع ىئاوللا ىفو ”هئامسمحو نيتسو ثالث ”هنس روهشىف

 هخستلا هسافلل ةهعاج ديب باتكلا عقو دقو مالعإلا ءاملعلا ضعي

 مغاكلاو اهب "ةحشوملا مهئامساو مهموتخو مه-قاوتنم كلذ دهاشي اك

 طسبض نم :هلك ولت الو ةءا رقلا ةلهس ةهحضاو ةهباتكا١و ني نسح

 جرممل ىدصتي فاؤماو . تالكشلاو تاكرملاب هطيض ىلا جاتحيام

 . ماعلا ىلع ابصن درسي نا نودب -هءاقم ”هماقع

 همئاقوا ”هقرو ١ةكامأولا/ ضعف ًارتميتأ-م»# ةهخسنلا لوط

 بو-تكملا لوطو . انام او امن لك ىلو . ةحفص موك اق ىا

 ةخسنلاهذه نيشي ىذلا نا ريغ ١؟ ضرع ًارتمتأد 18 ”هصفصلا نه

 رخاوالا ملاوقلاو لوالا قاروالا ناف ؛ اهيف ”هباتكللا ىفالتخا ةردانلا
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  [ 7١ءرواج امو قارعلا ىف ربشلا عئاقو ردات [

 داي ىمت قاروالا بلغا لب طسولا قاروا اماو دحاو طخ نم
 ىع ىلا زجملاو ردصلا تاحفص نم ًادهع مدقا ىهو ىلسالا بناكلا

 ”همنالا ىلع ةءورقم ”هئسح ”هخسنلا ناف لاح لك ىلعو . "هيدق ًاضيا

 ىدصتني نا ىلع .. ًانقتم ًاعبط اهيلع عيطتتانبل اما نوكن نا حلصت
 . رسيملا هللاو ىثوملا عبطلا زارطب اهزرببق ء ابدالا دحا اهل

 هرواج امو قارعلا ىف رهشلا مئاقو خيران

 ةهبرواو ماثلاو دادغب نيب ديربلا ريس 5١ ٠

 ةدم جئرفالا رايدو دادغب نيب ىرجم ىذلا ديرربلا ريس مودي ناك

 دق ”هيلامءلا ةلودلا ناف مويلا اماو . ًايثح ًاريس راس اذا امون 8

 نوكتا دربلا باكا دحاىلع فلو رهش ذنم ةديدج ًاطورش تطرتشا

 ١9" 117 نيب فتلخم غرويماهو ةردنولو سيدابو ها روزلا نيب ةدملا

 ةل_ح م نيب ”هحرتسم باود روكذملا دهماملا ماا دقو . ديزاال ًاموي

 قشمد ىلا اهنمو مايا م بلحو ماللاراد نيب ةدملا تحح.صاف ةلح سمو

 فوسو . مالا ه وا 4 !بروا ىلا اهنمو موي توريب ىلا اهنمو موب ماشلا
 ىف امب اهروما نيسيحنو ماظنلا اذه ةهمادا ىلع ديربلا ةرادا ظئاحمت

 . ىعاسملا هللا ققح . اهعسو
 هلاح ىلع قوقحلا بتكم ”*

 دادغب فق وقألا بتكم ىنلي ناكب لامج انبلاو ةريضح "هيف ناك
 ىف ىأر امل نكل « "هئيردملا هذه لها ىلع "برضلا هذه نوهت طئاسوب
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 مالا | ع هرواج امو ىف رملا ىف ربشا د عا

 < ىقع ءودءانالا اذه فلخم هاو ركنل ال ىلا "ةمثادملا نم برعلا

 داع ما بتكللا ىرجيموبلاو « لوالا ءركث ند لدع
 ربلا ىف زيطنالاو لءزخ خيشلا

 اهمداقت: ساو كالا ةود لصق (قرع مي لاد) مع هيراس تمقو

 اهصتداعي نا( ىلمتةاا ) ىرخلا ص ه1 نقلا حطس ىلع "ماو تنكو

 ومس ةرسضح ربا اذهب عمس املق . ”هياصنقلا ناتسب ضراىف نكل

 اذه عنم « :هياماقلا ماما هقروزب رام ناكو « لعزخ خيشاا ريمالا

 ىلعىا قبالا | نطوميف نقدذلا :هماقإب مدشو < روكذملا لحاف بصتلا

 أما « ءرما ءا رجا ىل_ع نوظناحت ًاسارح عضو مث « "هيلصاقلا حطس

 ةرضحو .لوالا هدهمم ىلاءداعاف ًامنام سمالاو ريق ىزيلكنالا لصنقلا

 كانه سيو ”ةيئامملا ةةموكحلا ىنظومو بناجالا عم مان قفتاىف ريمالا

 . بولقلا ىف هتيحم للَّس وا نمالاو :هحارلاب ثبعي ام

 ”هيناهملا ةلودلا ”هناعا ىف برعلا ءآ سا دضامت "4

 دعم هن ايهذيإ 'ةيلعلا رادلا ىلا حايصلا نبا كرايم خبشلا ريهالا 1 عملا

0-7 
 دادقب لها لوقي اك وا « قربلا نالب أبنا ه انه «ماأب» دارملا [ ] ١

 انكو٠«قربا» ”ةملكح اهلثمو ٠”هحوتفملا ءايلا ديدعت, « ليل » ماوعلا نب
 نيذه نا : كانه ائلقو ٠ ةنس ١١ لبق نيتظفللا نيتاه انركصحذ دق

 'ا61(جمهمطل عر ةيوسنرفلل قفاوملا ىنمملا ةيدأتلا ناسحا نايدؤي نيفرحلا

 نا دبسلا كاذ ىف برعلا روصتي مل نكعل .ءردهتم ال مزال قربا نا من
 ةئابرببضعلاو قريلا ذخت نا دح ىلا ةميطلا ىوق عاضخايف ماس ناسنالا
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 [ ءرداج امو ق'رم'ا ىف رهشلا عئاقو ردات ] ففف

 , هيل "هيءتالا رئاعملا ءانبا نم افلا نيتسب براحلا ةلودلا دنج دن نال

 ناطلسلا ةلالج ركشف . ةلودلل هناعا ةريل مس... "هيانلا هذها لسراو
 . هنأشإ قلي ماسوب هيلع عناو ريءالاةرضح

 هيمس نم ىوصتلا ةيافلا هذه ىلا لصون دق ذاو ٠ هبرآم ءاضقو هتمدخل
 بجو مث نمو ٠ ًازوثنو ءءابا ”هميبطلا نود ىعو ةغللا هل عضخت ال فيكعف

 لاقي نا : ًاضيا ءاناق اممو ٠ قربا ىف ”هيدمتلا ىلا لمفا نزو داعي ن١
 الضفو ٠ « :هعاملا » لاقي وا ٠ قربلا ابدا وا هيقربلا ةلاسرال« ”هيقرب »

 ,عاملالاو . قربلا ةءاضا وه :عمللاو , :ةيدمتلا عملا ندم ىف 3 نال قربا ىلع عملا

 قريلانالب "ىبنملانا لاحلاو ٠ راشا اذا :هبوثي هيلا عملا : لاقي هنالءةراشالا

 اذا تح ساطرقلا نم ةزازج ىلع طخم تار'اثا لمء:-ب دحاولا دلبلا ىف

 اييف ام ملع ببرغلا ىشولا نم ةزازجلا كلن ىلع ام ىأرو أبل ىلا تغلب
 باتكلا جاتحا ىح ةدع ةلميس تيقب هذه انتظحالم نا مث ٠ رابخالا نم

 *قربا» رذةيد اولممتاف ىحصفلا ”هيبرعلاب ىنملا ”هيدأتنسحو ظفللا ةلوهس ىلا
 ٠ ةالامعتسا اهنم حصا اهنا عم نايسنلا اياوز ىف «عملا» تيقبو « "هيقربو >

 2 جول ىنءمو .«ضمواو حول» : مملاو قربا تافدايحص نم ءانروكهذ امو

 ىلع قلط, نا ىف مولا حصي اذهو . ناك "د ىأب أ ةلطم دعب نم راشا

 .الورجحم ردو ناكو . قكلسالاا وا ىئاوهلا فارغلتلا ناساب ءابنالا

 2 قربلاو . ادب : 'ىشلا حالا : لاقي .حالا : لمفلا اذه نم برقيو

 ضموا-- ؛لاش ضموا ىمملاىف هبراقإو . هب : هيلو هفيسبو . ضموا

 2 نالف اوبأ ضرتمي لو روظو اغيذ> ىا ضءو : قربلا
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 ماس ع ءرواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو عادا ]

 ”ةلالثةميطلا سأر ريماو «ةريا فال آ ةرشع نيرحبلا لها عجو
 « اضيا ةريل ىفلا كولد نباو « ةريا ىنلا هجراشلا خيشو « ةريا فالا

 تاناعالا ع نامج لءاس لها ذادقو . ىرخا ةرياىناا رخا خيشو

 فاا نيسمخم برعاا ءا يما نم لصحتام غلي» نوفراعلا ردَّسشو

 ىف هللا كراب . ًافلا نيرشعو "هئامب ةلتاقإا ددعو ٠ ”تهيلاهع ةريل
 500 . يلا ةامسا

 برحلا صوصخ#ب مهيواتقو فجتلا ف ءادلعلاو نودبتجلا <

 اهودهت دقع ناريا دالب ”ةيسور لوخدب بفحالا لدا عمس 0

 زيزعملا دبع بهذو , هعاملاو سوردلا اولطءو يتد سلاجب !هؤاملعو

 باطو ءىدزيلا ماناك دمت ديسلا مالسالاةهجح » ىلافجنلا ماقم مئاق كي

 ةرضضح ماتفاف ء هيئاربالاو ”هيئامملا نيتموكحال ةديف» ةلصفم ىوتف هلم

 نع "العن امطالغاو اهتورحب ىوتفاا بيرت اذهو « روكذملا ديسلا

 سوو ةححلاىذ ١هى رداصلا ١.9 اهددع ىف روهزلا

 . ًازمغ وا اصر "هيف ةراشا راش>
 فذح بابنم اذهو عدللاو قربلا وا عململاو قربملا ؛ فارغلتاا انيمسو

 جييللاو حولا » ىكلساللا فارغلتلا اًيمسو هيلا فاضااب ءافتك الاو فاضللا
 ما مغب ) ةراشالل اهلك ظافلالاهذه رخآ ىف ءاملاب لاقي دقو «. ضدوا

 : رم ةهفالاىف ىري نا ديرب نا هيافك عاضوالا ه هلال ىلا

 ىذلادمتلا ذاك وا . ىبرعلا نال ىلع ةلقثلا هيمحتالا ظاماالا ذا نع

 + ةعساولا اهقالا هذي برعلا قطتانم ناحبسف عت
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 [ هدواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو عيدا ] مال

 ,لك نم ”هيمالسالا كلامملا ىلع "ةيروالا لودلا تمم امل مويلا »
 ىرخا هج نمو . برغلا سابارط ىلعايااطيأ تمم ةمج نف , ”هبج

 .هدوتج تناىزياجتالاو « ناريا لامشتافشا اهركا-ع طسوتب ايسورلا

 اذهلفمالسالا لالحمضاو ةرطاخم بجوم اذهو « ناريا بونج ىلا

 عافد ىلا ممسفنا اوي نا مجملاو برعلا نم نيماملاءو# ىلع بجي
 موسفنا لذ ىف اولذع الو اورصصقبال ناو ؛ ”هيمالسالا كلامملا نع رفكلا

 نع ايلاطيا ركاسع جارخلا اهب نوكي ىتلا باسالا بلجيف مهلاوماو

 بونجو لامشن» زياجتالاو ايسورلا ركاسع جارخاوءبرغلا سابارط

 .ناتكلمملا تت ىتح :هيمال_سالا ضئارفلا مها نع ىه ىتلا « نارب'

 نسم هللا نوعب ( اذك )نا_:ظوفحم ناتنوصم ”هيناريالاو :هيناهعلا

 مارحلا ةهجحلا ىذ سانا نينئالاموي رح ( اذك ) نيييلصلا جاه
 1و هلس

 « ىئايطايطلا مظاكدمح : رقحالا ءررح
 دنبلا ىءاسمو نييئاربالا ىلا فجتلا ءاملع ًاضيا عملا دقو

 : ًاضيا هفرح اذهام

 ىلع ايسور موج نا .  ”هماه دنملا ىمملمو نييلاربالا ىلا »

 مالسالا باهذل بجوم برغلا سلبارط ىلع ابلاطإاو « ناري
 نيماسلا ةهفاك ىلع بحبف , نأ رقلاو ةيعاطلا ”هميرشلا لالحمضاو

 ريفلا تايدعتلا هذه عفر « ”هعوبتملا مءاود نم اوبلانعإو اوع.تجي نا

 ىلع :هحارلاو نوكسلا اومرحيلو « ايلاطياو اسور ن٠ :هينوناقلا
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 ماله [ ءرواج امو قارعلا ىف ريشلا عئاقو ردات ]

 هولا هذ اودعءاو « ىدظعلا ةلئاغلاو "همفلا هذه فشكت ملم مهسفنا

 ىف دابحلاك هللا ليبسيف ًاداهج "هيمالسالا دالباا ىلع نيدتعملا هاجت مهنه

 . نيحو ردي

 ( ىناسارفلا مظاك دم )

 ( ىناوفصالا :هميرتشلا خيش ) ( ىناردنزاملا هللا دبع )

 « ءا ١ ( ىلماعلا نيدلا ردصن ليعامسا )

 نوعمتجبأ ىماسو ءالبركو فجنلا ءاماعزا سانلانيب عاش دقو

 اود ونار ةلئسمىف اورظنيل ”هيمظاكلا يف هجملا ىذ رهش رخآواىف

 برغلا سابارطىف ”هتءاطلا برحلا ىحر ىاّشال ةهمزاللا لئاسولا

 .ىناسارخلا الملاةافول ىمالا قت مل نكلا نارا لالقتسا ىلع ةظفاحمللو
 قارعلاو ةريزجلاف ىا داولاىف ”هيديدحلا هكلا 5

 تفقواةةموكحلا نا ( دادغب دارج نم ) « ىغالا حابصملا » ىور

 ىدضرتت امير ةريزجلا ىف ”هيناملالا :هيديدلا ككسلا عورشم لاما

 لافشالا نال . نآالا تلمف العلو . ةهيلملا ةلودلا ةهيناملالا هموكحلا

 . اهب ءادتبالا ذنم ةتبلا قارملا ىف مطقننإ ةروكذملا
 7 ىناسارحلا مظاك دمع الملا خيشلا مالسالا دمج ةافو

 اينلاىناةسرومشاا نيدلا هبه ملا ةلج بحاص فحجنلا نم عملا 9

 : هصن ىت الا

 لاجر مظعا ةافوب « نيينامملاو نييناربالاو نيملسملا مومع ىزعن
 ءاثالثلاةليل ىناسا للا كك اللمرخشلا < ءالسالا همم ةرضح ؛ مالسالا
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 [ هدواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو خرا] مالو

 ىلاهالاو ةلطلا عم نارياىلا هرم نع موعنم' ءادعالاديكي[١ لك 1

 .ما © انحاورإ مانيدف انتيل « ًاماتيا انيق « اهنع سورلا ف

 اشاب نودعس ةافو هه

 ءابهشلا باح ىف قفتملا راشع سيئر اشاب نودمس خبشلا ىفوت
 ٠ لوالا نوناك ريش لئاوا ىف

 نيئارفلا ىلع هينطو رخاوب "هكرش

 ناو-نعب ىضاملا رهشلا رخاواىف ”هينطو رخاوب "كرش تئشنا

 « ةجدوتارفلا ىرهن ىلع ريستىكل « ةرسصبلا بكارم ةراخ“ كرش »

 ”همداق باكرو لاوما امهيف رولا اذه لئاواىف نائرخاب اهنم تنا دقو

 . حاجتلا امل ى.تنق ةرصبلا نه
 لرخلا قابس ٠

 سما و:هيالولا ىلاو روضحي ١ كه .انالثلا راهن ليخلا قابس ىرج

 باىعالا دحا رحبلا نايا ىلا ناكو اهنامجوو "هنيدملا رابكو عقوملا
 ناهرلان اكو اهسري لف ةريل ىاام اشاب مظان ًاقاس اهب هل عقد سرق بحاص
 هر#© قلع تقدو اهنم عقوت قايسلا دعب امضكرا اهبحاص نا الا . ةريل "©

 . هللا هظفح « ًالاسماقث وه اما ىلداق دعب تناف
 "كم فيرش ١

 ىلا اوبهذيإ هلاجتأ دحا ”هسائرب ىدنج ىام كم فيرش عج
 نا اهريغو :هسنع نم هل ةداقنملا لئابقلا عيمح ىماو . دجتىف ميمقلا

 رايدلا كلتىلا هسفنب بهذي نا ىلع "ه1 دقع دن هنال مأطا اذهىلا مضنم
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 9 د9 ماب [ ءرواج امو قارعأا ىف رهشلاعئاقو عدا ]

 هناب هريس ديشرلا نبا ريمالا ىلا ىلدرا دقو . جطلا مإلا ءاضقا دمب

 ني ىم ىتلا دراوملا دحا ىلع ًادعود ريءالل برض اذهلو +-ه. عمتجم

 ( ضايرلا نع صخلم ) . لئاحو ”ةنيدملا

 طيوللا كب دوو نودملا كر ىنمم ةحلامم

 رضحو الا هيلاىلسو امو ءديشرلا نبا ىلا نودمسلا كي ىممت رام
 ناآلاوءامهام ريمالا حاصاف ءريفض' ةريشع سيئر طيوسلا كي دومح

 . اهرايد ىلا لوسولا كشو ىلع اه

 « ريفطلا ىلا هشوبحم دي_ثرلا نا ريمالا كلذ دعب زرب مث

 هب اوممتت نا مد ايااط ,مهالاو نءو * برحو < رمشو

 (امنع) . كانه

 ومسلا نبا لامعا 5+
 ميصقلا دالب لت بهذ ءاهتعد ةليبق دوعسلا نإ نع نا دعب

 راد ضايرلا اد ساق هجوت مَ . رخآ ريما ىولج نبا دمع اهريما لدياو

 « الع ) . لاب ىذ مال اهدميو نءزلا نم ًايح هسقن مجبل هتراما

 ( ناديا دالب روغلا نم ريشوب وا رهشوب ) ربش ىباىف زيلكنالا 4
 سراف جلخ ىف

 لجارو ٠٠و سراف 4٠٠ اولزنا زيلكتالا نا ضايرلا بتاكم دفا

 ةهيلاربإالا دونا ضمب موليقتسا دقو و رسبش ىبا ىف دوزبلا دنج نه

 .زاريك نيدصاو عيا راسو

 1 ديدجلا ريش ةريشع خيش ٠

 .!ًاخيش ءارجلا ناحرف نبا كب ىدرح دادغب هيالو ىلاو نيع
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 [ هرواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو خرا] ممم

 .هرايدو نمالاظفح نع هزجت نيبث ىذلا « لوجم هيخا نم كالدب رمش

 فرعتو هعابلا نم رئاشعلا ضعب سما كلذ لوجب عم قرط امو
 ( ةقرفتم راشع نم سانلا نم طالخا مهدنع:هئولثمللا ىنممو) ( ةثولثلاب )

 كلذ ضمب لسح دقو مهشرط ىف مهضراع نم لك اوباسيو اوبهني ناب
 قدص ديدجلا خبشلا ققمي نا ىف . ءا يصاسو دادغب قيرط ىف اهس"

 كرثيو «( ةواخلاب ) فورمملا مسرلاوهو هرايدب رورملا مسر عنميو ىنامالا
 ”هحالفلا ىلا ءرئاشع قوشيو قرطلا نيمأت ىلع ظفاحيو وزغلا

 . ندّملاو ةراضحلاو قرلا بابسا ىلع لابقالاو ”هحلسالا عزو ”هعارزلاو

 ( امنع )
 ةلورلا ةهريشع خيش ىروتلا حارس قالطا

 نمىدونلا حارس قالطا ىلع :هينلا تدقع دق نا ضايرلا غلب

 ةلورلا هتريشع تعج دقو . ةريلؤ ٠.٠ عفدي نا طرشب قشمدىف هنجس
 باقعلا باب نم كلذ نوكينا ىسعف ليبسلا اذه ىف عابتل ريمب ه6

 . ليطربلاو ةوشرلا باب نم ال بيدأتلاو
 ”هيبرعأا ”هفللاب بتاكملاىف سيردتلا

 ليصخت هللا مازلاىف "ةمظءةوطخ ةهيروتسدلا هموكلا تطخ

 ناسالا سيردتلا ىلع :هظفاحلا طرششب :هيبرعلا :هغالاب مولعلا ”ىدايم

 حبص جالبلا ىلع ريشابتلا لدا نم نوثاقلا اذه ناف « ىئامعلا ىمسرلا
 . ةراضحلاو نارمعلايف طسبتااو ىقرلا

 دادقب ىف ”هيزيلكتالاو "هيسرافلا سولفلا راسكتا 4
 نا قرطلاو_قاوسالا يف ىداسألا ىدان ١ ك 14 سيلا راه
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 كال [  هرواج امو قارعلا ىف رهمشلا عئاقو دان ]

 هذهىف ام خم الو .ببسلا 0 ملو.لبقتال مجعلا دالب مهاردب ةلماعملا

 اهب لماعتي ىتلا "هيسرافلا مهاردلا بلغا نال 8 : رارضالا نم ةادانملا

 الو . كئرفلاو ميتنسلا نيب اهتميق فلتخت ىتلا ةريغصلا دوقنلا نه ىمع

 ةلودلا دوعن ىف ( مجملا تاراي ىمو) تايهاشال لدب ال نال ” هزواجت

 «” تارادااك رعسلا ةديهز مهارد ىا ) قروب ةلمامإ! فيكف . ”هينائعلا

 ًاريثك ًائيش نوكلي سانلا نم طاسوالاو ءارقفلا نا ”" . هلدوجوال
 نم اذه سيلفا ءضوع الو نمي الب مهدنع قس فدكف قرولا اذهنم
 اذهملو . اياليلا هذه ريغ كانهو . ةهمالاب لحن ىتلا ةحدافلا رارضالا

 ٠ ةادانملا هذه نم نيعوبسا دعب مهاردلا كلتب ةلءاملا تعجر

 دربلاو قربلا 'هرادال راد دييشت 9

 مهتاقبط ف التخا ىلع سانلا بلأت 1ك15 تبسلا راه رهظ وح ىف

 لوالا رجحلا عضوو ديربلاو قربلا ريدمو "هيالولا ىلاو اهسأري ةلفح ىف
 ندحا ىلع اهماكا ىنمتتق ديربلاو قربلا ةرادال ىبت تلا ةديدجلا رادلل
 . ءانيو ساسا نكماو زرطو هجو

 نيقناخ ىف ليئارسالا دهامتل ديدج بتكم ٠

 ىلا اهترادا همجار ةديدج ”هسردم نيقناخ ىف دوهبلا أشنا
 هتايجاح نم نيبور وهايلا اجاوخلا هل لقنأ « ليئارسالا دهامتلا >

 . فراعملا ريتني ايح « ةرجا نودي اريعب ريع هساع ىلع لمح ام

 تيوكلا 5 ملعلا <هضهل 5

 -ارصلا اغا كرايم ريبكلا خبشلاو ريمالا ةرضح نا ضايرلاب لصتا
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 ءرواحامو قارعلا ىف ربشلا ملاقو ما ل

 اننمو ءيركلا ق ل همار ةيملع يا ةسردم ءاشنا ىلع *هيلادقع

 هيي فلا "هلام اهلا نوفراملا ردق تيوكلارابكل ركفلا اذه زربا

 ةسمخم دلاخلا هيزو دع ناوخالا لاح عربتف «(كنرف فلا ىلع ىا)

 لاله لت كذكو . رثام نبا مهاربا امهلثمو ء”ةببر قالآ

 ناالا عوجلا حبسا دقو . نالمش ءوخاو ىلع نب نيسحو ىريطملا

 بيرق نمو . ليلجلا ريمالا اهب دوج ةهيقللاو ء بر فلا نيمبرا

 . لاجرلا 7 الؤه ةمهع هللا كراو « لام لا هللا ققح . اان عرش

 ٠ لااملا ريخ هام ىلا« لاملا عضوب « لامجالا ىرحت نونسحي نيذلا

 هللا ةريثمو 0 ةريثم ؟ 3

 ”هيماشلا ءاحا ىف نيم.تملا ةنياموبلا ة ةريشم ءانبا نا ضايرلا تملع

 دق ةراعجلا بارما خ خوبش نم نخل ىوياع خيشلا دنع نيعارزلاو

 هيبارمعالا .الؤه نا لاحلاو . ”ههاسلامهيضارا ىلا عوجرلا ىلع اومزنع
 - ةلاتفلا ةريششع نم ًايباعاسو ( .١4 ةهنس ىل ) اولتق دف اوناك

 ةدوقءمم دخلا نم هعامج نيا كاذ ىف تلسرا دق هءوكحلا تنكو

 كلثوابيدأت ىدنفا دوم ىئابكيباو كب رابلا دبع ماقملا مئاقل .آوالا

 امم دخلا اولبك نا الا رارفالا كئلوا نم ناك اف . :هحارلاب ناحل

 مهعالق دونغا كلت تمده ذئنيط مهلع ”هميلسالا اومثرو مهتنكم ىف
 . رادالا نيلوم ةاصحلا برهم 2( 1١ ) م, تافمو

 ٠ هيلا دمصي جرب قارعلا بارعا دنه لوتخحلاو لوتفم مج لياقملا ( 2 ١

 مبو رح ىف بارعالا مذخنم .اللق ةلوتفم اهناك لكشلا ”هيلوأ ”ءرئاد رطب
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 "41 ١ [ ءدواج امو قارملا ىف ربشلا عئاقو عدت ]

 راثالا باب نم ناك نا مدلاب "هبلاطملا برعلا ةداط نم ناك املو

 للمش مل ىلتتلا كاوا مدو .لصفلا وا :هيدلا باب نم ناك ناو

 نغفلاو لقالقلا ببسي نطوملا كلذ ىف مهروضخل « هوجولا نم هجوب
 . رومالا هللا حلصا . ءابقع دمحم ال ام ىلا رح ىتلا

 كفع رئاثع سيرو ةليخإلا "همطاقم عيز ؟5

 خرشلا ةدهمل ةليثبل. "هعطاقم ىضارا ميا-:ىلع هموكحلا ثممع

 هبارعا ةشيع دكؤتو عرزتا كفع رئاشع سيئر لضافلا ىدهم جالا

 . مهنم نيريثك ةلاطب رش نمؤيو

 ءاعم بقرصو جرب ةلزنمي مهدنع وهف ودملا ىلع فارشاللو هنم مهقئاذق ىرل

 55 « لوتبملا» ضعءبلا هيمسيو ءاضفلا  عساو لبس ىف نيطلا نم ىنببام بلغاو

 ,قباسيف مهدنع ه ”اجام قفاوب اذهو . ."هفورعم ”هعردق *هغلل امينا ءأ "افلا ضوع

 باتك ىف ىادمبلا لاق . «ليتبلا» هنومي اوناك ذا ”هيلهاجلا مايا ذنم دبملا

 ءاايملا ىف لاطتسم 'هعموصلا لثم عب بسمع نه «ليتبلا» ٠ ١4 ص ترملا ”هريزج

 ىف ىا ) اهيفو فئادمبللا لاق ' او لوالا مضي لثب ىلع عمجيو ' نيط نم
 نم ”هتوحنم ليتبلا لملو © ميلتيو مهنوصحو مهراثآ ( ءارضحلا ”هيرقلا

 ركحذ درو دقو ' نيدلا رومال قب اس فخمه ناك ل لتبلا ناذا « ليا تيب »

 « ليتبو »:لي يف توقاي لاقتو ( :١ 68 ) قلحلا رفس ىف « ليا تيب 0

 ماني ارضا ”هيرقلا وا _# دارج يك هلع جو ( نركسو حتفب) رمح

  ًاعارذ نينا وح مقلب ىلعالا دمحم لقسالا عي م فتاح ىداع" كانه

 جمب اضالعايفو «نيتيب» ليتم, لالطا مويلا ىستو سورعأا جانا ىف هلثمو

 ةقياحلا قفاوي هلك فسولا اذهو ١ هنا , مويل ١ اذه ىلا هراثثآ دهاشت عبر

 ٠ "هقفاوملا ما
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 [مص] ذي

 هينابلا لئاسرلا نع ةيوسنرقلا نع ”هبرعم
 ىنارصن لجر ةرصانلا ىف ناك ( م الو ) ه 1994 ”هتسيف

 هللاكرابق . ايم ابمسا :هينامثك ةارما جوزت دق ناكو . فسوب همسا

 مص

 .ةيهبلااهتملطب ردبلا لج ءانح ”هنبا نينسدعب انرم تدلوو امهارتقا

 «عينسلارظنملاو“عيدبلا لاا اذه ركذيام ءامسالانم اهوبا اهل دج مو

 . امنيع ةديلبلا هذه ىف ماوعا "هعضب تضق ىنلا ءآرذملا كلت « ميم هالا
 : نيميرملا نيته نملك نع لاس ّنا قحف . اهءساب اهامسق

 .لاجرلا ىلع ءاسنلا تلضفا ىذه لثك ءاسنلا تنك ولو
 «ةيهازلا كا وكلا نيب ردبلاك نيندب هو اهبارتأ نيب ميم تأشن

 نم هب تفصتا ام ىلا هيسنلاب هل نأشال ؟سماالا نكب مل اهلامح نال
 نسحب سانتا دنع ةوظحلا نم عيفر ماقءىف ”هنبالا لمحت ىتلا ىفاسوالا

 نءةرشع هيناثلا "هنسلا تزهان ىتح,تاربملاو لئاضفلا ىحوتو باد "الا

 لوسا نييسيسنرفلا ناهرلا ريد نسير ويتوط:ا بالا امهةففءاهرمج
 ٠ لوالا لواثتلل اهدعاو نيدلا

 ءاكذ نيئاللا ريد سيئر ظحال "هئايدلا ”ىدابم ايميل ءانلا ىف
 اهملعينا اهيدلاو ىلع ضرمف . اهبارتأ رئاس نع اهزيم ام ةهنبالا هذه

 اماو . هيلع ديزمال ًاحرف ىرشبلا هذهب ارفف . ”باتكلاو 3.ا رقلا

 . اهد_شرمو اغاوبا ءاونام تقع امل اهحرف نم ريطت تداكف ميسم

 ”هنفلاطم نم تنك اذا ىلظ> دعساام : اهعمسن نأ لوقت تناك اهنال
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 رس [مم]

 نعهاكلا علا اميح حرف مظعا امو . كلذ ىننكما انك ليلحلا لمالا

 ةنكلايف سادقلا تقو هللا مالك عمسا ناو زيزملا ليزتتلا هتوالت دنع

 . راثبلا لجاب اهريثنت لخحتو مم :ةعيب ىف ىتلا
 ةهغللا ميم تنقتاو الا سردلاب امنادتبا ىلع رهشا ”هينامث تضمام

 اذه دعب لبق . :هباتكو ةءارق ”هينايسالاو :هيلاطيالاو ”هيبرعلا

 ةهيبرقلا ءاديقلا ةداغلا هذه داؤف دقوت ىف "كش ىتببام حضاولا ليلدلا

 . ماكذلا

 اهراع كمسي مل ًاموب دبل ناو رق كينيعل تناك تيفخ ناو

 اهراجت مهيكرلا ضحملاس-للاىفو ةوقش رم شيلا تار خلان

 « ًافقات علاه هيث نم فقلت :ةنبالا هذه وئوطلا بالا ا

 ًائيشتدشف اهطا طخمو نادلبلا ميو سا مع ىلعو ع راثنا عئاقر ىلع 1

 طستلو ف راعللا قفا اهينيعل عسي م وللا ضعب تماعت 5 تناكو .

 ًاملع ديزت تناكاهنا "هسالخلاو.عاقصالا دعبأ ىلا دتمتو اهراكفا 0

 اهيلعتداج دق تناك :هيئادمصلا ”هيانملا نال . ًانس تمدقتالك ةل.ضفو

 ىطاءتو سردلا ىلع ةرباثاا ادقوت اهداؤف دازف ءاكذلاو لقعلا فراوعب

 تحبدصا اهرمع نم ةريشع ”هسماخلا ةهئسلا تغلب انو.مولعلا فارطا

 ىلع ابعالطا قدصو اهماكذ ءاضع دولا رهشا نم ًادوخ فسوي :هنبا

 . موقلا قراعم لج

 اتساع اماو بقاثلا اهلقع هب نادزاام لمت فدو وه كلذ

 ”الباج 6 ايما ًاروصم تنك ولو ىف اهروصب الف ةيهاظلا
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 [ميم] "44

 نم حارقيف . ناب طوخ اهماوت ناكف .هلج كرتيالءهلكك ردي الام هنا ىلع
 : مظان عاش لك محضر محافلا دوسالا اهرمشو . نانا ضرا

 ناتاسلس نسحلا باتك ىف وا , اهدودخ ضايب ىلع نانريفضا

 ناتقلمم مهدلاصق نهوا امم اتلبقا نيدعلا اتيلوا

 اهءامديزب . ىلاوغلا 'ىل اللا نم نيدضن نع ةرابع اهرغث ناكو
 هناك عيطقتلا نسحيىف هيأ ناكف اهابعاما . ناوجرالا نم ناءرب اقرب

 ناكو . ج-ضن اذا لبنسلا نول هنولو ,هضورىف "هضيب واء"هضغ ”هضيب

 : دقو فيك. ًانسح اهبشي . قرزالا اهيون

 نايعملا نع اهنس.انبر اي ًاجسفني ريوغلا ءانيسح تسيل
 نايرسسلاو جترفالاب ىرذع ١اىوهلانولىف نسا نوللحدق

 ناكس نم ًانكس ال « راقالا نم ًارق سانل اهزربي رازا امال ناكو
 اهناف عيدبلا ىلاعلا زرطلا اذه نم ًاضيا تناكف اهبادآ اماو.رابدلا ءذه

 اهفرط نم ضفتءباقلاو روعشلا ”هقيقر ,ةماملاك ةميدو «ةميلح تناك

 ؛ىدنلانم ةرطَش ايلع تدج اذاو .تملكت اذا اهتوص نموءتشم اذا

 ةهجاذسلا نم "هياف دمبا ىف كلذ عم ىو. :هقورب نه ركشا كل تناك

 ةديملا لاصخلاو قانا ءذهو . فامفبلاو روطلا نم ماتم ىلعا ىفو.

 ىري هنا نظي رالانلا اهرظن اذا ناك اذهلو, ءاجو ًانسح اهديزت تناك

 امنوردقي اونا سائلا لكو . روصقلا رو> نه ةدافواءرونلا نم ًاكمله

 لهجت تناك اهنافىه الا اب تاحنىتااةديرفلإ,نساحلا هذهل اهردق قح
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 انني [محص]

 ةرصانلالها نا كللوقا نا ىلال ملا ليصفتلا اذه دمإ جاتحا لهو

 «ىرذعلاب حلا اهو حي وءزانعالا مظعا اهنوزمإ اوناك ىراصنو نيملسم نه

 . دلخطا ىف رودي ام قوف
 تداج اهنوك ىلع ”هيهلالا 'هيانعلا ناركشي المو فسوب ناكو

 ىلا نايلطي اناكوءةديحولا ىهدلا همي لبءةديرفلا ةديرخلا هذهب امريلع

 . نرادلا ىف ةديعس نوكدل :هبئاش لك نم اهنوصي نا هللا

 اهبارثا اهلها تب ىف عمم نا ةداغلا ميرم ةداع نم ناكحو

 بالا نم هتقلت ىذلا بولسالا ىلع نيدلا لوصا نمهقفوءتايرصانلا

 .ًاداقتا دقتن ةريغبو رطاخ "هبط نع لعفلا اذه لم تناكو . وينوطنا
 اهب ديؤتل حورمستلا نم مهيلع هيقلت تناك ام ةدئاف مظعا مهديفت تناكو

 ًاوفع اهف نم جرخمي كلذ لكوءةضفلا بومقلا ىف ”هيئيدلا لوصالا كلت
 لجو نع هلل اهبح ةرزكح نع ملكتنا تناك اهنال عئمتوا لمعت نودب

 ةدرولا ىتاث تادافالا كالت ىتاتن ”هئشانلا سوفنلاكلت تناكحو . ريغال

 . نيكملا لمفلا اهيف لمفتو . حابصلا ىدنل ىثطملأ
 رئاس نيب نانبل ةزرا هذه تلقل اهبارتا نيب ميم تيأدولو

 ةرصانلا تانب ميلمتىفراهراهن مظمم ىضقت تناك اهنا ذا . نانجلا راجشأ
 ةهسيدقلا هسينك همدخو«زيزملا باتكلا "هعلاطموءزيرطتلاو ةطايخلا

 ىت> «ةراشبلاةراغمىف اهالصعف ءا رذعلاءاجانم اهل بيطيناك امو .ميسع
 برلاكالم رهظ كانه نالء"هعيبلا كلت تاخد اك كانه الا ىرت تناكام
 كلذ ري مل اًذسهاو مالا صاخم ملاعال دلت اهناب اهرششبيل مكاوي :هنبال
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 [مص] "1

 اهنا اهس الو هيلا ةداغلا درت دهع ىف ىرب ناك املثم ًاسرزمم نطوملا
 . ةداعلا فولأم قوف ةهفاظألا هيأ دهمتن

 اهنا دبعملا اذه ىف ةهحلاصلا هنبالا هذها ركذي ناك ام ةلمج نمو
 ميم ا رذعلا ةهيمد لوح ةليوط ةده قب ضيبا ًارتس تزرط تناك
 مجذلا ىلع :هعوضوملا رولبلا ىناوا تناكو «لكيهلا ىلع هعوضوملا

 ىلع نيئ_صخرلا اهيديب اهفطقنءنيحايرلا عاوناو ادارواو ًاراهزا ةءولم

 ميارتلا عاونا ىجشلا امتوصإ متر تناك امري ةرصانلا تابضه فطعنم

 اهعمندرغإ نبا اارتا تاعمالل لي ليئضلا ليدانقلا رونوءتهيذعلا

 ةهيحشلا ناحلالا كلت بلغاو .راونالا قثينم دتءءرازملا ديرغت

 ىلع اهعوطوم رودي ىتلا ديشانالا رئاسو ءارذعلا ةياط تناكص
 لجزلا امتوص عمسإ نه لك ناكو . اهلئاضتو ميم ءارذعلا نام

 نع لاقي عمس ام هنع امعر لوب نا ىلا عقدني هناتفلا اممساحم دهاشيو
 ءلدعلا ةأ صو ءةيرس ةدرووءجميصلا مهاب : ءاسملا ءآ رذعلا امتينس
 . ال ىعدا « ةمكحلا لكيهو

 نيبو«”ءبالا ةنبالا هذه نيب هبسانم مين نا ًادبا ديرتال نحو
 ىلا "يستقل ءلابخلا باب نم وه هلوقت املكف . ةيبثلا ءآرذملا اهتيمس
 ةهنبا نيب ةءسسانع نم لهو ةهقيقألا ىلا ةرو_صلا باب نم وا . لاثملا

 ةرهاطلا اهاجرب تةحسىنلا ركلا كلت نيبو ةريقح ةريقف ركذلا ةلماخ
 قءاسوءءزعقباسىلا طقاسلا مدا نبا دج تداعاو ةهيءئمجلا ”هيلاسار
 ةيئازلا ةلباذلا مويلا ةهنبا ةيهزلاك ىه "هنبا نيب ةلباق» نم له . هرخف
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 ذي [عص]

 ةلضافم نم له . ةدلاخلا ةايحلا جود امنم عوضي ىتلا ةيهزلا كلت نيبو

 هدرو اهترهش ايندلا تقبط ءآرذع نيبو ”هيرقىف الا فرعتال ةداف نيب
 فسوب هبا ميم هن. . ءامسلا ىلءاىفاوشرع عقتراو ماوقالا امدسا

 ميكأوب ”نباو.ةريقح ةريقف فسوب ”هنبا. مكاوي ”هنبا ميم ىلا "هبسنلاب
 لاومالا زاك نع ال ملكنا امهيتلك ةليضف زنك نعو . "هيرث "هينغ
 نم ”هبيهذلا ءراوناب ىلسي رمقلانالءرمقلا اهزصر ميكاوب :هنبا. ةهيئافلا
 ميك اوين نبا . ”هينطملا نازحالا جل ىف قرغيوا ”هيركفلا راحبلا ىف صوغي
 شعنيوبلقلا ىدص ولمت ءايض عشب ىذلا مجنلا كنذ « ةرهزلا اهزمر
 درطت اهايحتو اهاده روب اهنال سمشلا اهززمر مكاوي :هنيا . داوفلا
 . هلم عوجرال ثيح ىلا لالضلا تاملظ

 لوشن اننا الا ءنيتسازلا نيترهزلا نيب :هبسانم نكي مل ناو من
 ميم تدلو اك تدلو فاوب شاف : امهلد هبشلا ضمب دجوب هنا
 عسيبلا ىف مالا لوتيلاك اهمايا ىف تناو . ةرسانلا ىد'وىف ءارذعلا
 ميركلا اممسساب تمست دق ىتلا كلت اذه املمعيف ةركذتم سئانكلاو
 لم ىلا رظنن اهدئاوعو اهلافشاو فسوب "هنا قوذ نا -. ميظعلا
 لاسج نا نع ”الضف اذه . مكاوي هنبا اهنئأت تناك ىنلا لامعالا كلت
 ىلا لوتيلا كللآ نساحم انركذي اهرفخو اهءامبو اهءانسو ”هنبالا هذه

 سويستوبد سيدقلا امنع لاق ىلاو نيعالا رهبت :هيبب اهنا : امنع لبق
 . ءارذعللتد>-) دحاو مالا الا دجوبال هنا ىملع الو ىن' : ىعابوبرالا

 ٠ ةدويعل يدوجس
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 ث هتيدوا ىفو ليلا لايج ىلع ةرم ةريثع تس داصخلا رفصا

 ىربكلا ”هعاطلا كلت نوعاطلا ءاج كلذ دعبو فسوب تسب م تدلو

 ىف اهقلتو ًافرج سوفنلا فرحتو ”هيقرشلا اندالب ىف روبقلا رفحت ىتلا
 زكحا وا توملا ليس هذْخا نم ةلمح نمو . اههاوفأ :ىغافلا نفادملا
 همولظملا هذه ىلع تازن ”هقءاص ةلزتع ذافولا هذه تناكف . م مما هفيس

 مم ٠أ رذعلابو هللاب اهمايه دعب فص ونال ”ةيحاهتدلاو بحمل تناك اهمال

 ميما تملس كسلا لك قولا نيدلا ةورعب ”كسمتم تناك امل اهلا ديب

 ملا“رارفلا رادنم تلقتنا اهما نا ىلعو«هتبانع ىلع ةلكتم اهقلاخ دِسإ

 . متملا معتلاب تزاق دقو«رارقلاراد
 تمرصتو روشا هس موؤثملا ثداحلا اذه ىلع ىضم نا دعبو

 نئظنو توما لاوها م تركذت نيسيدقلا عبج ديعدعإ لايأ ثالث

 الا كلت ىف نال « مالالا عاوناب باصملا اهباق حورق تددجتو
 مهروق ىلع تاكرباا رطمتستو اهانوم عيج ةيارصنلا نك دم

 الي بلغا ىف رثا_لا ىحاصلا ءامسلا هجو نا قافتالا بيغ نمو
 هءابض لقاثتوءهء احس رهفك او «هنيج نضغتو ءهنول عقتما ةيقرشلا
 ةقراش نكحتمل اهلك سمشلا تبحتاوءهحسفنم ىلع قفالا قاضف

 وكسو . راجشالا قاروا رئانت :هباكو ًانزح رظاملا اذه ىف داز اممو
 ءاروالا هيف بعالتت ابويه . حاودالا نيب . حايرالا بويهو . رابطالا
 ىلملاقيحسوا .ىفالا فيقح اهناك ةئئاملا اهتاوصا كعمستو. ةسبابلا

 عببات اهل
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 انتيك 6 انت تا

 نيلسرملا نييملءركلا ءاب آلا دس

 6 ىل.ركلا ىرام سانسنأ بالي :اهزا.: بحاص

 ىلجدلا مل ظاك لوؤسأ اهعريدم

 فاو ىديجب : اهتبالوو دادقب ىف اهكارتشا للدي
 تاكن رف ةعسن : ناسالا ةبرعلا رايدلا ىفو

 اكن رق رسشعانلا : ةيينجالا رايدلا ىفو
 فصنو كيرف حراخلا يفوح اص شورق 4 دادقب ىف ددعلا نع

 ا1و1؟ طاش نع مددعلا

 دادنا ىف ._ ردساكلا ةعطم ىف تع.لع
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 نيماضملا نيوانع

 ىلمركللا سيول بالل. لباب لالطإ ىف بدتثتلاو رفحخلا 9

 7 ىلهركلا ىرام ساتسنا بالا تارارنثلا بارعا

 اول ؟ ةنس ىف فوسخلاو فوسكلا 0

 ١ك

594 

 ع...

 هوةكدلل اش> اب ىهو سربوا وإ ىلوا ةنيدمو اسمح وهو سقسف رم

 ىليجدلا مظاك خسشلاو دلفت سه

 ىدنفا نايسيسرنا قزرلا ةماك لصا هه

 ةعاطقلا وهوسحنتااو نادنكربلا وهو سمألا 1

 اياقياا نم لاجرلا ىف اياوزلا ايابخ باتك فصو

 نونا ماه باك دس هيو ةفراشملا باب 7

 رطقلإ دهاوشو مو ةيوبالا تازاولاو

 بهذلا باتكو خام نيرغصالا ةريخذؤ

 >> كيواجد لالا رميحالا لت مويلا فو 5

 ةالاام هيلو ءرتاجاوقارعلا ىف ريشلا عئاقو مران 4

 ٠٠ ةيبرملا ةغللا ىف ةيماءلا جاما .
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 اول؟ طابش - دمسءرفص نع نماثلا ءزجلا

 لباب لالا يف بيقنتلاو ما
5 

 ىقلا ام اذا هقناقدو خع راثلا رابخا ةفرعم ىلا لاطتملا هلا قاتشيام لوا

 كلملا ريصت تحن مدت ريصم ىلع فوتولا وه « ىماظعلا لبابف ءاصع

 لبق ٠0٠0 هلس وك ىف ىب ىذلا ريهثلا رمتلا كاذ ( رصأ ردك وبن

 لكلا كل“ ءرتا بالا هنا_طيح دسحا ىلع تمخ ىذلاو « حيسملا دوم

 تئاقا لب ال ء هتدملاو كلللا تءاق' ىنلا ريبعتلا ةضماغلا ةيرسلا:ثالك

 ىاقاوه قوغلا اذه . هلا يمتاب نع لك هتكلمم فارش
 اناللاالع 68



 نيماضملا نيوءانع

 مو60 ىلع ركلا سيول بالل. لباب لالطا ىف ب 3

 4 ىلهركلا ىرام ساتسنا بال تارارسشلا بارعا ٠

 30 ١ول؟ ةئس ىف فولو فوسكلا »م

 دوتكدلل اش>اب ىعو سربوا وإ ىنوا ةنيدهو اسمح وهو سقسف رنا
 ا ليجدلا مظاك خسشلاو دقت ع

 كح ىدنفا نايسيسرتا قزرلا ةماك لصا هه

 37 ةعاطقلا وهو سحنتلاو نادنكربلا وهو سهلا

 ب اياقيلا نم لاجرلا ىف اياوزلا ايابخ باتك فصو
 علا نونا ماه باتك ده هيو ةفراشملا باب 7

 مع رطقلإ دهاوشو موا ةيويالا تازاجلاو

 ملم بهذلا باتكو خ16 نيرغصالا ةريخذؤ

 نفل كيواجد لالا رميحالا لت مويلا هو شك م
 علف ةاالس هيو ءرءاجاموقارعلا ىف ربشلا عئاقو خدات ه

 ٠ ةيسرملا ةغللا ف ةيماعلا محاعملا . 355
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 5 بيعللاو مك
 ُك ّّت

 ديه
 تح . اذه, داجلا ةئرمح ىلا لاظنللا «لاىاتتنإا» لوا

 5-5 بقا د 2 .

 بد ىلع قوناولا وح ء ىلتلا لياق امم

 ديا صقل ك3 ( رصا ردكأ وبن

 اعلا قلع تتخ ىنقلاو < حملا دوج

 8 ىنلا عيل ضمانا ةيرسلا الك
 7 كح تدمقا

 6 1 |( يان قار عج 5
 ماوانام05ب (200 1 كَ انالاا/عمكا17 0ع را كلاعخلل



 و ىلإب لالطا ىف سنقثتلاو رفا

 انهيفام دهاثنل لال_طالا كلن علط عال_طتسا ىلا اتءودنق اح انقذ

 1 . اتعاب
 ماع هيب

 ىعقت-أو ثحبلاىف لفلفتننا لبق هظفح انلع بحي "ىث لك لواو

 نا راركتنا نع ءانغتسا ةدحاو ةرم ملت ناوع ةفلخلا ليسافتلا ركذوف

 ىلا ةعدقلا ةشبالا سسا ندع ةرابع وه« ةيرخاو» م ١ هياع قاطنام

 وخسار نويئاملا ءاماع تاوند عضب لزق اهفشك دقو اهن'م.اب اهوعدت

 [- رايالا ءذهىلا اولا دقو ةيداعلا راثالا ةءارقو عراتلا ىف مدتلا

 ىلع صرسحلاب نيرووشملا مهنطو ءانبال ةدافاو رابخالا عبوس ىلع فوقولاب

 .اهعيضاوم عا ونا فالتخاب مولعلا

 خعرراتلا نطاوعىف ءائفق# دقو رداصملا قئوانع ذوخام ًاذإ هدروت اه

 ةداقو سمش تحت ملال ًاريخ ممتايحو مهاوق اوفقوا نيذلا ءاونا نع امنيع

 ةرضاحلا كلن غب ران اوديا كلذ لك ًابروذ اميذنو ًاربص ةفمدالا رهصت

 . لوالا هباصن ىلا ةريهشلا

 ذنم تعده ضرالا مدا ىلع 6 تناك ىناا اهسفن ةزيالازا « لجا

 لقاعلا هروصتبال 'ىث ال١ جا تساف رجالا اند جرختسيل « دييع دهع

 ضاقنالا كلت الوا تلئلذا ء نكت ملو نيتمل اهل ء ةذبا هب تيذيو هتزكل

 تفاخ دهعيف كلذو ( نيخروملا ةلجءاور ام ىلع ):ة]ر نونو ةياوبس ىلا

 وهو كاب ناملس مسإب مويلا ةفورعملا) نوفسيط ىلا مث نينرقلاىذ ردنكسا

 ةكارلا نا نوز زرار نري نوسفيسيتكا مما جرسقالا دنعو ىسراقلا نام'
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 و لباب لالط ايف بقتلاو رفحلا

 هاا دال نودي ل زبالو نويقانا دجو ذا ء دادش ىلا اهو ةلجد

 ةيرامسموا ةيدوش' طوطخو تاباتك هلعءرجإ امساو اهدعاوق تدشدق

 اذه كوق برغتس ىراقلا لملو ةريمشلا ىلإإب ةنيدم اهذخأ٠وا اهردصع

 نم لقثلا اذه برغت-ت الو . بحلا لم. ءبهملا تماع اذا : هل لوقذق

 «تازحاو تاهسار « تدك ام قارعا! ىف تىغا اذا كنال“ ىرخ'ةنم دم ىلا ةده

 هيلعر“رايذلا رئاسيف لت اك ءاال ةراخ ىلع هيأ ثاثال ءتردحو تدءمو

 ىلع روثءلا ةلزمأ دعي ديرولا ليج نم برقا كيلا وه رجآ ىلع رولا

 ةئلدحو ةيدق نم رايدلا هذه رئاعع عبج كلر نيم قاعوا < نيفد زنك

 م1 ٠ قراعلاوا قوباملا » نوققارعلا هيمسي ىدقلا رجالا اهلك ةيه

 ةرفاو رادقاب بدحلا قوباطلا 5 ةفالا كلتف لخديو . ةيئاثلا فلالا

 دولقولا ةردنل أبا لب «تادشملا كلتىف ًارجآ ىرئال نيياحالا ضب قو

 ةلزت سمشلا نوينطولا ذئلرح ذخترف . بشلارامسا ءالغلو داليا ءذهىف

 دوما رجالا ريم ولا ىراوط ىلع ريصيال نيالا ناكامل نكل . دوتولا

 ةريغحتلا الا هلفتال نيلإب ءانيلازانع الطن اذه . زعجو نمز ىف اية.الا

 «ءاروقل'لزانملا اماو. اهلا راواهضابراىف ةئينااوا ندمال ةرواجلا با ىعالا نه

 الا داشت الف ءايلاملا ةيمومملا دهامملاوءةتهاشلا ةيالارعءاحبفلا روصقلاو

 موي .<وعملاو دادقإ شرا لاصلم نمذختملا نسحلا قالطلاب
 وبا ىوشيام نا ركسال اممو . ىرقلاو رضاوحلا ىلاوحىف

 هلا ةهج نم ناو «ىثلا ةهج نءنا اًهاس ىوشي ناكام نود

 الا ءذه عبمج ىجآ قوفي امو هتاكتفو نامزلا ىواسه ىلع
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 ذك

 نسحانم تادمم مهل نوكمل ةيدئدي نع اوداجدق اوناك نيمدقالا نال لباب

 ةيقولسىا) همساب ةامسملا هتنيدم ءانب سوقواس دارا امل اذهل و ءانبلا تادعم

 ةلياجلا لبا, تادعم لقنيا هعسو ةناذك لثن ةلجد ةودع ىلع ( «ناون نو
 هترضاح ىلا اضيا اهبلاها ل ىف حم اك حجت « ةديدجلا هتنيدم ىلا

 . هده

 مويا!ىع 5 دهملا كلذ ىف تناكف ض مالا كلت لقنا تذتا ىلا طئاسوأااماو

 الوماكحا نودب ًاعنس ةعونص:ىهو هدهاشن ىذلا فرلاملاعونلانء«نفسلا»

 ةعرشالا ةيسان ًارادحتا ردت ىهوزاتا نودب جراخلانع ةريقمو ؛ مادنه

 كاجرلا اهرج اهدافصا ديزا اذاو « ءاملا ىرج ةميتم اثم ريس ةرئاسو

 نودب مولا ىريام دح ىلع « حاورالا قءزب, ًارج ةئيتملا لابطاو سوملالاب

 نوددقالا هله-1-3 ةظعاب خلابه فلكيال لقنلا اذه ناك امو . ريبغت دا

 ةئسلا دمك ناو هقلخىف هللا ةنس « ًادرطم ًايرج هيلع اررجو نوثللاو

 . البرت سلا
 دايديف موا ىتب ل نييرخل' هجوىف ت'.املا ضد فرتو ال رلو اذه

 كرام نءمومديا غارق باقعلا هذه ضءبو نيمدقالا را نم رحم قارعلا

 اموء ثلثا: ٠ مهيديانم تلقا اذهاو اهسسانم ةزبالا فذ ةمداه تالاو

 « ركللا لك اهركنت تنك قئاقح كل تينا دارا كبر نال الا كلذ

 , اهدوجو قباب ةقطانلا راثالا كلت « مويلا اهرانثآ ىلع عفن ملول

 ىرصأ تي ردت

 تل ) رضا ردك ول رصت نم ىت ام ىلا رظننلا ناالا امل ناح دنا
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 ةطذنا رصن تحب رصق

 كثئاسبنلا نم ءاسشغي ناكام ىلك نوقانلا هنع مويلا فشك ىذلا ( رصت

 ةديدع ةديدم نورق ذنم هيلع تكارت ىت'اءمادرالاو ضاقنالاو «نثكلاو

 ىلع كلذ لك؛راعست الو «ربء:ال باعتابو «رددنال تاقفتب اهنع تاطيما دقو

 لك نم 'ىث فلتي م ثم مضولا ةثيدحلا ةعانصلا هذهىف ةررقم لوسا

 . هلع نوئح اوناكام

 هيفومليطتسم عب رم ةئيح ىلع « مالا ةبحر «ءاجرالا ةعساو ةيانبلاو
 . نخللا ةياغرف روم اهاك اهعمجي عبرالا ءايارزؤ ةذ.ءرومت ةعرا

 دجوبالذ'اظفح ماسقالا رئاس نود وهوى رغاا ىلامشلا مسقلابانم رايز "ادق

 اهرهظ ىلع تيقلا دق امو ءةمكار ةدجاس اهنه ناطرح لالط'ض.؛الا هنم

 ةيخيراستلا بئارغلا ىلا نيلاطتملا دحا اهنامي ىف .دجم زنكوا مقرل ًادشن

 ءامادتجو ناردجلا هذه عرص ةياغ ىمانم نكي امهمو ةيداعلا نأ افدلاوا

 ةنبالانم كانهام رئاسنه مدقا دعي رعآنا نءفدهملا اذهوا رصتلا اذبف

 ريبكلا ءرصا ردك ويشد دلاو ءريصا ليوبت» ىلا لقالا ىلع قئري هلل نظيو

 .ىقتقحلا لباب كلمت سسوم
 ملا انلقذاف“ اهاودج ةلقل لئاوملا سراودلا هذه ىلع ارث فشن و

 دقو «هيلع دوحرم داب ررهشمو لاح هنه ند>حا وهر «قرشلا لامشلا

 ىريز “قيقا ىف هيلع وه امم ربك 'ءةئملا ريك« مسالا رجطاف تو علمت

 ًانوف-ام ًايقلتسم رفضغ'' ثيللا اذه ناكو «رورمقم عيرص ودع هلجرا تحت

 را ىلع ماهي نا ةياملا ةموكحلا تىما دجو !مان«ضرالاىف

 ىلع هبصلر ءىوسنرفلا دادغب ةيالو سدنبه لجوم ويسملا
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 تارارمشلا بارعا 57
 فرشيوراوسالا رئاس ىلا ةبسنلاب ظاحلا نسحا ظوقح رادج مح. نسم

 متا ًانقتم نكي ناو وهف دسالا اذه تحت اما. ابختةنخ
 هيلارظاتتا لام هلا ىت> نسمح ىا نسح عيسا حرم ع

 تاناورملا كلم ليثمت عدبا اهلي ىتلا ةقماسلا ةَغل ل.
 . ةيلدطا نورقنا كلن لها اهروصت اع د عاق

 تناك ىنلا ةيناطلسلا ةداجلا 'ىدتيت عش ع ع

 نه ةيقرشلا ةهجلا )١( طاعشتس كا تارت توسل ل ل
 هذهو «قرشلاب ولا رصتو نوت ع سل 02 ل ”٠
 نيمظع نيطئاح ةدودجو ةيعومسل هع اولا ل اك و

 ههبجو ريسكلت ضل لع وج اويلعو ةبحرص سس. م هع. د 4
 نه سح دا

 0 او

 هللا

 نمل

 ألاف

 الإ كلذ

 0,أوأدقأ همت
 انالاا/عقمكا 10 0 ااا نتا هلل



 "هج ةوره بكا تو

 دع تطل بعسل كام وعم عدشع

 ىخحلإ >ادجا ا بام الاله دمع نع نجح مان ىلا
00 2 5 : 
 بو هد نو نع جرف حو 224 -امتاماننالاو

 تع اع قلاو : اح لس ةاصتل ) اوم ني ةضاولا رجالا ىف
 كلا ارم ها حفلا كح سو بغوت ةلاحو ءرغ سر جلخ

 «دحو ناوصلا ضراو
 1 ا رم ا ع ل

 تسمو ه3 رح مك + بكرت و للصالا ةياكرب «لر غن! كلح لح
 دا 2 معاج تارمإلا ال مسالاو باقل وه كيرسلاو تاحرسلاى شارل

 - حرقان ثتفاو هيأ ركنا دوسالاو بااقلا
 ل م حو لع بهو رارح ايقعق ناوصلا ىغارا اماو

 قاتلا سا و ىمحلا ةرفوتم ىو كانه ه1 كل ناوصلاىضاراب تيمسو
 هلا . نورحو لويس اهرزكاو فارطالا ةيارته

 ا هم رحم برخخا ىل لامكلانم املوط غاسو ء

 شنه اسا ايف جرب

 «نبحيلا لع

 كركلا نع دسساو  مإ' ةلالت ريس وحم برقلا ىلاوق

 ةنفرصق ةيرق دامو - دام نم تقت ومنو“ ريسلا]

 نمد وج ىف ةعناو ةعداو ضرا- ويب

 فرمي الف الوط اماو . اضع

 راذلإإ تقرحا اهنأك دوس ةي

 هانز



 تارارشلا باىعا ف

 فرشيوراوسالا رئاس ىلا ةبسنااب ظذحلا نسحاظوذح رادج وهو ”ناطرلا

 منا ًانقتم نكيمل ناو وهف دسالا اذه تحن اما . اسماك ةبرخالا كلت ىلع

 هيلارظانأا لاخي هلا ىت> ندح ىا نسح عبسلا اذه تمسزا الا ناقلالا

 تاناومملا كلم ليم عدبا اهلثع ىتلا ةقماسلا ةّقباسلا لباب ةملفع ىرب هنا

 . ةيلطا نورقنا كلن لها اهروصت اماذه انرصن لهال اهروصيو ءاذه

 تناك ىتلا ةيئاطلسلا ةداجلا *ىدترت عرملا حرصلا اذه ةيداذ ىفو

 نه ةيقرشأا رجلا )١( طامشتت ىتا تارفلا ةودسع ىلا ايف رئاسلا ىدؤت

 هذهو «قرشلابو.طا رصتو نوسدتوملا مويلا هيرمسي ىذلا ثاثنا ريصنلا

 نيمظع نيطث# ةدودحو ةيهومعلا ةيرفالا انقرط ضرعب ةضإرع تداحلا

 همجو ريسكت ضِإىع رجا اهيلعو ةنيت ريق ةقبطب ةشورفم اهمعراقو *نيائاه

 . ًارمتنس رشع انما هنختو ًارميتأس نوسحخ عبرملا

 بوئ+لارصتو قرششلا لامشلا ريصت نيرصتلا نيب ةداطا ,ءذه طسوىفو

 ىلهركلا سيول بالا . قرشا

 تارارشلا بارعا

 بارمعالا ءالؤه ليخدلا ىدنفا قاماس ىعلالا بناكلا ةريضح ركذ
 نا ءارفلا اندعوو م.و ص « ةبوسأملا ريغ بارعالا ض.ب » هسا

 :لوقنق ماوقالا ءالؤرل انتفرعم ديزب اع مهئاوت

 ماج: هطش مزال وا هنم ابيرق داس : هوحنو رولا نالف طاشت : لاقي. [1]

 كططدتي نا ديرب هلا تنظف : ةيجنرفالا ةمرطلا نم ١7٠١١ : ” ىربطلا غران ىف
 100018 011 11تايان6 يب مل. « رهل '" ٠ تارفلا
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 فان تارارشاا بارعا

 مهدالب فصوو مهدوجو لحمو مهددع .[

 نيتسلا نيب ددرتي هلا ماوقالا ءالؤه ددع نع نم ءانعمس ىذلا

 اهنوب رضي ولاا ربو نم اونوكسحم مخ ىلا مسج نوواي «ةمسن فلا نينامْلاو

 نييو ًافرش ءاقللاو ( ةيلاطلا ناعم ةيئرصتم ) باو» نيب ةمقاولا رايالا ىف

 ناحرسلا ضرا ه رايدلا كلت مماو . برغوملا الامشو ًابرغ سرق جلخ

 «داملاو ناوصلا ضراو

 ءادوس اهرثكاف ( نوكسف رسكب ناحرسلاو ) ناحرسلا ىضارا اما

 تيمسو )١(« ارح اهلك« بيكرتلاو لصالا ةيناكرب «بارغلا كل- لد

 نا نوم*وّإ بارعالا نال دسالاو بئذلا وه ناحرسلاو ناحرسا!ىخذارإب

 . نيرفاسملاب كتفتو هيف رثكن دوسالاو بانألا

 ٠ اليلق ءارخو ءالسبع اهشعيو رارح اهضنق ناوصلا ىخارا اماو

 فانك الاةعساو ىصألا ةرفوتم ىعو . كانه هتك! ناوصلاىضاراب تيمسو

 باضه اضيا ايف ىري هلال . نوزحو لوهس اهرثك او فارطالا ةيمارته

 «نيجحوملا ىلع مالا ةسمخ وم بوزجلا ىلا لامشلانم املوط غانو . لالثو

 كركلا نع دعبتو . مايا ةثالث ريسم وح برغلا ىلا قرشلا نم اهبضيعو

 ةينارصن ةيرق ابدامو . ابدامنم كلذ وحوءريسلا كلذ ىلع ماياةس وحن ًافرش

 . ءاقليلا لوهسيف

 سمدت ىبوذج ىف ةعقاو ةعساو ضرا ورق ( باحس نازو ) داما اماو

 فرعي الف الوط اماو . ًاضرع نارو> لابجىلا تارفلا ىداو نم ةدتمو

 راذلاب تقرحا اهناك دوس ةبرخنم ةرخن ةرمم تاذ ضراهو ةرح عمج1
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 تاراوسثلل_بارعا ههذل

 ىداو وا ىضارا ىوطتس داسحلا مسا تحت نإ : ليتو . هيلع قفتم رارق

 .ةئامسمح نم رثك | هحطسريسكت عقصداهلا نال «ناوصلا ىضاراوناحرسلا

 .لامشلا نم برعلاةريزج ةيوخاش لكنع ةرابع وهو عب سم رتءولك فلا

 رمش ل بج نيبو «ا,ىغ رارحلاو مودا رايد لابجو ندرالا ريع لابج نيب ىا

 ةيداب» مهضعب هيمسإ ىذلاوه دال اوءاالامشو قرش تارفلا لوهسو«ًابوتج

 اًذهو « الوث » قارعلا لهاو « ماشلا ةيداب » منع قيرقو « برعلا

 اهبلع طقسإ رطم ىندازا الأ «دقادقو تاولث نع ةرايع ناك ناو عقصلا

 هنسحو“ هضراةدمحل دا هسا كلذ نمو ىلا ىعالاةيشامهاعرن ًارفاوأ الك اهني

 ميساعطو مونعرز .؟

 «مدا نبا عدز نم اهأ عرزال ةلاق تاولف ىضارالا هذه نا تيآر دمت

 عون اهس الو شن شحلا سنج نم ةفيمضاا.ةئينالا ضدي اهف تبذب امنا لي

 هبشت بورا كلو . نوكسو حت ء حبسلا » همسا هبوبحم نوذتغي اهنع

 مب ) نخدلا همسا رخآ عونو . اهردقو اهنولب ش >ةمحلاو! مدمسلا

 وهو . ًادج رمحا ؛مولو صيرقلا ةح هيسآ ادج ةريغص هّبحو ( نوكسف

 موقتي نيتذلا نيذهبو رح نف . ىق رملاىف مسالا اذ فورءالا نخدلا ريغ
 محو ان زخم مْ آهارقا اهن» نودْدعو اهنوذحامي ذا تارارمثلا ماعط

 ماقسالا هعزماو ضاسمالا كملت ةئس نيميرا ةمنألا زيخ لك اي نه نا نوظي

 هنوتببالمملا تح ةيهاركلا دشا هنوهركيو « عاجوالازيخ ه «وءسي اذهلو

 ءاودالاو رارضالل ةباجت هيف ءدوجو درت نا مهداقتعال تيلاىف مهدنع

 نخدلا وا حءسلا بح اوهرح اذا مهنا نورب مهو . رايدلا باعحا ىلع
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 تادارعشلا بارعا 300

 نولكاي مهنم ءارقف تدهاش ىتأا ديب . ريمشلا يح اولكاي نا مهل نسحالاق

 لئابقلا رئاس بارعا نه مهريغ هلكاب اك حايتراو قو_شب ةطنخلا ريح

 .رئاشملاو

 هبشآ ( ركس ناذو ) رّملا اممسا ةرئابثاا رجلا نم عون مهتمعطا نمو

 .نامم قرشيف اهس الو ءارح ملا ىف ًاوذع ىو ىهو ةطاطبلا

 ةعجار اهمال !هرع ن وةوذنال تارارشلانا الا لذالا عا ونافرجلا ىفو

 مههنغ نم هنواشام ىوسرك ذب 'ئىش مما سيلف اًذماوع<نررخا نيكالم ىلا

 هنول_ططب مهلال حرفلا ماظعا اوحرف دارجلا مهدالبىف عقو اذاو . ممشاومو

 . ناولالاو ةمعطالا رئاس ىلع

 نوكتف هريغو لوقاءااك كاوشالاو ضألا عاونا تبذل مهضارا ىفو

 ٠ لاما مامط

 مهنا مهل قفتي ام ارك هلا ىتح قونلا نيا برش ن٠ نورنكي مو

 نيالا نم ةعرج ىلع ,هدامعال ٠كم برشو لكا نردب ةديدع ًامايا نوقبي

 1 . روكذملا

 ؟ حام تارارسثلا رايد ىفو ضراء امنا ةمشا ىف رزغإاوهو ريت

 رادتالا هلع ”ول محم بارعالا ند ريثك كانهو . ايا ديدشتب « رابسا

 ىف ؟ةوثملا ىدارلا رئاشعو نئايق ركاس ىلا هنوعييو هب نريعذيف ةميظدلا

 حللا اذه تدهاش دقو . طاسلا نوزحو .دقالا لوهدسو باو. رايد

 ةموتللا ةيرازلا ىف عتارلا مدسا لبج حام نم ريثكب ندحا هتدجوف

 ءاتيلا رحبلا نم ةيرغلا
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 انلمأ تارارسشلا با عا

 نطملا *

 مهلا ىف مهدنع نكي باطلا نا الا « ,آبرالا كلت ىف لياق رطملا
 لع . رازغلا راطمالا ماقم هلك كلذ موقيف ىدسلاو ىدنلا هلثهو ء”اشلا

 نماهبضارا ضدي ىفو عافدنالا ةديدش ءآم نورعو عيباني ةدعابف ىري هلا
 ٠ آلا رقاو رثاح ىلع عقنل رفح يدا كيفك ام ةنو را ايلا

 مهتانتاورح

 ةلوَع مهضعب تعمس دقو ٠ لاطلاو نادهااو رمح: لاجرلا ءالؤه لام

 ليلا داسج نم ريسي ريغ ددع مهدنعو ( نردلو دلت ) متن اننا ضب نا
 هوبا ىذلا لغبلا مالي نومسيو ي لاغبلا نم 'ىش ًاضيا مماو . بارعلا
 ديدشتب نيظفللا الكو ىمايس ىلع عمجو «[1] ىسديس » نانا هباو ناصح

 هب نوقلعي دل نم ذك لالا نم برض محدنم جرسلا ماقم موب و. الا

 ًامرب اهنومربي وا ًارفض اهنورفضيو ضمْلا رشق نم اهنووسإ ةطيسب تاباكر
 ةريردتسم ةدوع كارلا ىتهج نه ةهج لك نه للفسالا فرطلاب نوقلعيو

 داوجلاو ناصحلا وهو واول ناكساب سوسلاو .سودلا : ىميسلا لصا ١1
 ةيبرعلا ىف عضولا ةميدق ةملكلا فاهاظلاو . قارعلا ردي نص ديبز بارعا ةهلا ىف
 بحاص وا قاصحلا بحاص وهو « سئاسلا » ةظفل تفتشا !ونم نال ىنمملا اذهب
 ىف كاذ نوكي ام رثكاو . اهبداو اهضارو اهيلع ماق : ةبادلا ساس نم « ةبادلا
 كاذكَو رفلاو نبللا بحاص وهو ىمانلاو نباللا برعلا دنع سئاسلا لثمو . ليحلا
 «ايسوسوا اسوس ه ةيمارالابو «سوس» ةيربءاب سوسلا٠ .عرلا بحاص ىا عارلا
 ريذص لوذرب : رصم لغا دنع ةيئاسيسلاو ٠ ةيناثلا ةظفللا ىف ةيساثلا قيسلا ناكساي
 .ناك لفب ىا لعىسيسلا ةظفل تارارسلا قلطي دقو . رباك ال' ءانبا هيكري مسجلا
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 تارارشلا بارعا ف

 اهذنع ىلا تابكرلا ةلزنع امتوذذئتيف ضملا نم اهنوط#ي ةريدشملاكوا

 . انليل نحب
 متقلا هذه ضعبلو . مهدنع ةللق ىو مثذلاو رقبلا ىهن 8 اما

 رايدلا ىف امنه دهاشت ال كناف ةردان نكت ناو ىهو نورق ةئسوا ةعبرا

 . ندملل ةروالا

 مومسابأ 5

 + مهتدوع هب نورتسي لاما دلج نم ارز تاراربثلا لاجر سياي
 قوأ نع محدسج رتسي لاما ريو نم ًاراعش نورعشتسإ مهنع خوبشلاو

 ةشكر زم نهرز ام نا ال'لاجرلا س' لك نه-اءلف موا اماو . لفسا ىلا

 ٠ بذاذلاو بادهالا

 مهدوقن 5

 نوسرأ مهو . ىدي-جلا الا دوقن'ا نم نوفرءي ال بارعالا ءالؤه

 ىديجعب سيل ام اوذخا 'ءرف . دقنلا اذهىلع ةريغسو ةرييك نم ,مهاردلا لك

 ىدي نه ىدا ىه ىتاا تالماءملا ىفو . ءردَس هنوكلا ايدي ءوريتعاو

 كلذ ادعامو . ىد.ملا عيد فصلو ىديحم عيرو ىدرمم فضن : نولوش

 . ايش نوفرعي ال

 مهدنع ةبانكلاو ةءارنلا ٠

 نم ًافرح دع نه الو لب ةباتكلاو ةءآرقلا ندم ند م دحمال

 ذخنا هراكفا نع ريبعتا ىلا هتالهاعم ىف ,مثدحا رطضا اذاو . فرح

 . هيحاص ىلا هذغناو ًاطان بانك لوسرلا
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 3 تاوارسملا باها

 مهئارعو مهتالخأ ه

 نع نوزكي «وزنلا ىف نوعرإب «برحلا ىف ءآدشا بارعالا ءالؤه
 تاواغلا مطقو رافقلا بوج لئاسو نم مهااو مهرراج نم ىلع تاراغلا

 رحبلاو ندرالا را نيرواملا ةيدابلا لها رئاس ةنكءىف سبلام ىفايقلاو
 ىذلا ريسلا عيرسلا ( دايقتالا لهلا نيجملا ) لرلذلا مسدنعذ ,ت
 8 مهمادعا ىلع تاراغلاا ندو ٠ ممماوح ءاضق ىلعدي نواعاسي

 بارما رئاس قالخاو دئاوعك ىمأ موثالخاو مدارع راسنا

 .٠ فالتخالا ضب مهدنع فات هاف جاوزلا ادعام ةيدابلا

 . ماع لع لك قوف وهو « رثفلا نهذلاب قاعام اذه

 ١و6 ةنسىف فوسملاو فوسكلا

 نوكي لوالا فوسلاف : نافو_سخو نافوك ةلّقملا :هنسلاىف نوكي

 (اربست قاسشا عسب 14 كس ل ناسيا م دك االثاو نينثالا راف
 : لخديو اقلحوا ًايرج نوكيو

 باسلا ىلع ةقياد هم وم ةءاسلا ف ناين ١ ءاسيف ليلاظلا ىف
 ىلع ولا ةيدوا ةعا-نء طسوتملا

 يمنعك و زى ع عاما عا لظلا قو

 ممم عملك ر للا ع« م عا ءةلطسو نوكيذ

 ل م حالا ب زامل او نافل عرعر
 <66 ميو 6( هى« ٠ لالظلانم جرو
 6 ال



 ىلوا ةئيدمو سقسف رهن نكمل

 .رمقلا رطق نم ءو 148 فوسحلا ربك نوكيو

 6 ىفشت نيدارحكر- ناسين 17 ءاميرالا راهم افوسك نوكيو

 ةعاسلا ىف ةرسيوسولوريتلاىف ”ىدتدو . ًايقاح نوكيو اللق الا ىري الو

 ةقيقدا 7و ١ ةعاسلاىف هاع-و ابي (رهظلا ليق ىا) ةةقدهؤ ولو

 . سمشلا رطق نه .د مس٠ ربك غاربو سوو ؟ ةعاسلاىف ىبمو

 نوكيو ( لاوشإ4 ) لوليا 56 سيلا راهن ىن 1 فو-لا نوكيو

 ٠ ةبروا ىبونجىف ىرب الو . ًايقلح

 نوكير( لاوش 78 )1 تا ٠١ سيلا ران ىنشا فوسكلا نوكيو

 . ةبدوا ىبونجىف ىربال نكل امان

 اشمحاي ىو سدواوا نوا ةايد.و اهح وهو سةسق رهن

 (دهدهنازو)[دزر نوط وو سقس ءاملعلا امقيتح عا ىلا ظافاالا نم

 لقعاوا املا نانويلا ةغلب سقس ىنءمو . ةعدقلا روشا دالب رهن مناوهو

 روكذملار هما نا كشالو . ( نامبااىفاياوملا عمتي وهو ) ضيرلاوا ناعبلا

 ناك لب هءضو لايف ةينانوب اب نكيمل ةيءراوا ةيدوش' دالبف دوجوملا

 مهقلطت ةوعصل هظفلبال مانع مهنخا ىلا نانويلا هلقنف « ايءر'و ًايروشا ًاذفل

 ىلا اذه ىءأ ةيعرا ةظسفل نع ثحباا بجو مل نمو . ةيلصالا ةماكنإب

 نطوملا ىفو تار-فةااىف هعايم عئدب رم مساب ةدراو هنبع فوااىف نوكتو

 فرحدجوبال ل.طاو .زوءدقالا نادل | ف سووا نوخرؤا' هل هنيع ىذلا

 ءاسحلا مهب ظفتو )« اشموحه ةماك الا املاك طوربشا هذه هسفنىف عم
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 ب قزرلا ةففل لما

 طظفلا الرمس ءورصت مث ( فلا اهدبب نيشلا حتفو مملاو واولا ناكساو

 . ًادحاو ًائيش سقسفر اذه نوكف . اممح هيف اولاقف

 بدص» دلءزا : هدخامام اولاق نانوءلا ىغخرؤ.نم نيءدقالا نا مْ

 لباَش ناكام فرع ملو (رسوا وا ) ىبوا همسا ًادلب تارفلا ىف سقسف رهخ

 ىذلاو . راصعالا قباسيف رايدلا كلت لها دنع ًاضيا ةينانويلا ةظفللا هذه

 «!ب» نا ممل تناوء.اشمحإب ىع نيرزو وأ ننرردإ سيروا نا مويلا هانقتحم

 نوكتو . ةنيدسمو رادو تدب ىا تيب نم ةعوطقم ةيمرالاىف «بدهاووا

 .ىرتواندم ىلع لدن ةريثكظافلال ًاسار انم فرحوا اتحصب ةظفللا هذه

 ابو ء ىرذعابو « ايارداو , ىديزإبوا ىديز تدبو ء محل تيب : كلذ نه

 نوكتف.لا ءابوقعيو , اردهنابو « طفالبواطنال تدبوا بالو « ىرج

 ءاشمحاب:توفاي لاق . اشمح رهن ىلع ةيثيلا ندملا نمو لسقلا اذهنه اشحاي

 ةريظحلا,( اناو مويلا ىمتو ) اناوا نيب ةيرقءةمجممنيشلاو مملا نوكسي
 مولا فرستو . ءا «.... بلطملل ةءّقو اهب تناكو ( مويلا اممساكلذكو)

 ليجد نمةرق ىهر .لولتهظراىف رمت نع ةرابعمو ءاممجوب او مساب اشمحاي

 ثيدح نع صخامهللا ءاشزا بصت كلذ طنحاف . [نانرفصم] "كبمسلاوا

 ىبيجدلا مظاك خبشلاو دلنستره رونك دلا نيب ىرج

 قزرلا ةظفل لصا

 لا رطخم و . ةحبصف .ةب ع قزرلا ةظفل نا نييوغللا نيب رومشملا

 ةظفللا هذه ةمص ىلع نييوغللا صوصن اما . ىمجتا لصا نه اهنا دحا
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 35 قزرلا ةلك لما
 امتاظموف اهماطباف قيت>تلا دارا نمو ىصحت نا نء رثكاف ةضحلا انعو

 اذه ىلع ف نا لو . ىمراف لصا نم اهلا ىلا بهذا ىنا ىلع

 وه ماوعلاو ءحمسفلا مالك ىف قزرلا نه دارملا نا ملت نإ كيلع لسالا

 ىلع ناورهلا , انبالوا مدا ءائبال توقلا اذه ناك ءاوس « مويلا توق »

 -. اهتزر هللا ىلع الا. هتزر نع اولكو » : هنمو ,نيلبيقلا تاقيرطفالتخا

 « قازرلا وه هللا نا . نهقزر هل دولوملا ىلعو . ًادغر اهقزر اهيناي

 ةظفل نم ًاق'ثم ظنالا اذه نوكي نا نم دعي الف كلذ تملعا اذاف

 زور نه ةذوخام هزورو « ويلا ترقلا ه اهانممو ةيسرافلا « مزور »

 برع. ةيسرافلا ىف .هلاب هرخآ نوكحي ام ناب رييخ تناو . موي ىأ

 قوءرجو قدر >جح ةلبرعداب فاكح لا وأ ميا وافاقلاب
 : ايف لصالاو جا_هدز قئادر قلدر قرودو جا-بدو قدنخو

 ءاواق ةياعو . ةهدو هادو هلدو هرودو هادو ,دتحو هءزودرتمو ,ةدرج

 مننا ىف اهولخدا الو . «قزر م ليقف تنفخ مث ءزور ىف قزود

 : اوناقف ةيبرعلا ظ الاب ممفرسصت اهب اون رصتو ىرخا ًاظافلا اهمءاوقتش

 قوزرملاو قزرملاو ةئزرلو قازرلاو قزارلاو قزرتساو قزتراو قزد

 . كانه ام رخا ىلا

 ناسي يسر

 ةيزيلكالا ةيلصنقلا ىف لوالا ناجرتلا

 دادغإ ىف
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 قزرلاقلك لما ع
 سير ريشىدا ديسلا ًاضيا ىا ا اذه ىلا بهذ نمو ( برلا ةنل)

 م78 ص « ةبرعملا ةيسرافلا ظافلالا »م هياتك ىف ىلا زكلا درعس ةفقاسلا

 قزلا نم ًاقئشم ًافرمص ايرع نوكي نا لمت# هلاك لمت ىار وهو
 لك لمذلا اذه رئاطلا ليو . هراقثع هممطا : هخرف رثطلا قز : لاق

 نه وه موب لك هديبع هللا ماعطاف . هخرف ىو وا ضرب نا ىلا موي
 بردلا روصت اذكه . هلانبا ىلع قيفشلا بالا ةلزنع ىلاعت هنال بابلا اذ

 ىف ةبثاا ءارلا تنا نبا نه تاق ناو . قزارلا ىلا ةيسنلاب قزرلا سمه

 ىف رشنث ىتاا ةيماعلا تالحلا ىدحا ىف املا دق : انلق . ةظفالا لوا

 نييوغالا روهمح هيلع قفا م ىلانث اهلك ةيبرعلا ظفلالا لسا نا توريب

 اهرخاوا وا اهلعساوا وا ةظفالا لئارا ىف فورح تديزم .اذه اندهع ىف

 ٠ ىلا_21 ظنالا ىف هثدحم نا داراو ديدج ىندم ىلا عضاولا جاستا لك

 عضاولا ناكف ةداعالاو ربركتلا دشن ءارلا نال لالا ىف ءارلا انه اودازق

 « موب دمي انوي هلع ارركم هقز ه : ءديع هللا قزر : هلوق ىف دارا

 ءانا سجر : "الدم كلذ نه . ركنت ال ةقيقح لوالا ىف ءارلا ةدايزو

 : هلماو .درب ةحسم : ”ىثلا ثءرو .هسج : هلساو ساحرااب هردق

 قاشم وهو . عاجشلا ىرالا : ما رسكو لو'ا م4 سءاحرلاو .هشم

 .ةساهطلا نم

 ىف بريرعلا : اهنم ةيبرعلا ىف ضيا ةدراو طسولا ىف ءارلا ةدايزو

 5 صولا ىف صون راو .ةيربع ف ب راع ردقو [قامساا وعد ] بربعلا

 6 5ع . ف 08 كف و . ش.حطا ىف شر.حجلاو . ءاطش اهر رهغلا اطرشو



 مو ةعاطقلاوا سحنتتلاو عفرملا وا سهنتلا

 « خمش ىف رمش : كلذ نم * رخآلا ىف ءارلا ةدايز :ةورعم كلذكو

 درو ام رخاىلا .تحبلا ىفتيرحبلاو ءهذ ىف 'ىثلا رظر«ثحي ىف ثحيو
 . ىمحم ال ريثك وهو مهناسإ ىف

 ىراقلاو . قزلا توص ةياكح نم ةقتثم اهنال ذل ةبرعق هقزاماو

 .٠ ماع ٍِ لك قوف وهو . هل ذلي وا هن-ح:دإ ىذلا ىارلا عابما ىف روع

 -_ هع

 (ةعاطقلا وهو) سحنتلاو ) مفرملاوا نادنكربلا وهو ) سونتلا

 ىراصتلابرعلا دنع ًافورعم ©0041 عقرملا ناك له :مهضحب انأس

 مدحللا لكا نع عاطقالا مسا ناك ام مث -؟ مهدنع هدسا ناكامو ًاقباس

 ؟ ”هعاطقلا مب موياا فورعملا هدنع

 بامسااهركذرمل ةماكلاو .سهتلا ماب اًنباس فور مه عقرملا ناك : انلق

 اهركذ ىد'دغبلا فيطالادبع دمحم ابا ندلا قوم نا الا «ةيرفالا جاعلا

 ىراسصتلا سهنت : لو ماوعلا : لاق ٠١١ ص بلعال حيصقلا ليذوف

 .نهاظ ةمجوو . موهوص ليبق هم اورثكاو محللا اواكا اذا ءنوءلسملاو

 2 لوقت ةباملاو . محلا اوكرت اذا : ىراصالا سحأ : لوا برعلا نال

 اسميأ متتني نابعش رخاواىف ظ/ ىع سيهتتلا ماو . هولك ا اذا : اومهننأ

 هريشب مجالا لكا وجو سيلا نم نم هنال غئاس اذهو . راهنلاىف محالا ل م١

 ما . عدوم لك ا هنواكاي مال . فطخو

 ماشلا لها هيمسام لبا سيهنتلا ماياوا سونلا نا مدقت ام ىزف
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 ةعاطقلا وا سحتتااو عقرملا وا سهلا نا

 , ةعاطقنا نه سحتتلاو . نادنك رب «قارعلا لهاو «عقرملا: رصح رادو

 ىف الو ةغالا نواودرف امل دوجو الذا ةعدَش تسيل ةظفلف عئرملا اما

 ةئاملا ىلإ ةفالاىف اهلوخد ىظنريو . 1: ع اذا ىهأ بريا ىراصت بتك
 نييلاطر الا نياسرملا مودق دنع تاخد دقو ءانل نيب ام ىلع ةرشع ةسداسلا

 ايونده يب رمآ عد ص ةءاك ومو و]وةملك اون رمق .رصنو ماشلا رايدملا

 عسر نامز برق هب دارو عفر نع نامز ما عق مو « لقنلا بانهم ىا

 . ني-لاطإالانم ةذوخام ةيون رفلانومرروحو] نا اندنف هيلعو . محلا

 محال عرى ا (ةوعورأس محو تمرر اهو نيبال نيث رح نه اهوتح ءالؤهو

 ىدلوم نار (:: مرر و1 نبو1هعقرملازوءسيناليم لهان!: كلذ ةمحىلع دهشو

 موعصع 1 ةكتسلمح نولود نيثاللا

 تلاع داتسون * ةذوخام نسيم نوبوا نأ ميز نءلوتىني اذهو

 سانلا الا ةركل « محلل علإ ىا وبول عملموصضتع ا محالا عادو ىا

 .٠ فخساا ىهمامىف اداء ىف ةريخالا ءارالا هذهت . ةدملا كلت مدلل

 الق برلا ىراصا نم داوسلا لها ىا ةرئزطلاو قارعلا لها اما

 ةيسرافلا فاكلاب نادنكر ةملك مسدنع لمعتسااؤ . عفراا ةخفل نوفرعي

 ةخالا نم اهم! : موت لاقت . اماساىف فاتخا دقو ( اتممساتب ىأ)

 ىأ يوررازرر ناتلكو . ديحو نسح ىا معو نع ةئوحا» ةيئءرالا

 امنا ىل موق بهذو . نسملا فضقلا .اهانمم لص نوكف « فصق

 اهادؤهو برش ىا « ندروخو ه رمح ىا « هداب » نم ةكرم لسالاةيسراف

 ىلا دب . تنحتو تفوح مل امرشنم والخيال فصتلا نال « را برش
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 ا اي'ةبلا نم لاج رلا ىفاي' هزل ايارخ باتك فو

 ءاضإا ةيكرتلا ؟نالاول ةلمعتمملا ةيسراف" « ندركرب » نم اهلسا نا ىرا

 . عارم ةظفا ىدؤم سفن اماصع نوكيت « عئرلاو لاساتسالا : اهاممو

 هارت ىذلو . منالا اذن سحاتا ةيعست بيد حضوت نا انياع ىقتب

 ةمعطالا لك اينم نال ؛ عامل اذا : لجرلا س2 نم قاشم هنا وه هلءاىف

 قاىلعي ةدمملا ىنع انفو اممضه ةلرهسا ةءرسسإ عوجم محالانم ةيلاخلا

 لكا نه داولا س>تلا باغ ىتا. انه سنا ىلا حونملا رثكا حتنجا

 نء ادق لكالا مرحلا مايالايف مدلل ىراصتلا لكاذنا مَ كال . مجالا

 تاليولا رد ىتا ةءوؤكملا روهال'ن٠نن لا ةفلاطعو «ةميرشلا تافااخم

 انمحاص ىلع

 هلاقلاوا هبيحاص نع ىثلا ىفن ىو لعض طق تأي مل: لوقت كلبلو

 ليبقلا اذه نءل مقا ةعغب تدرو دق : انلق _كلذنم اذه نوكي ىت> هنع

 سدح مهدنع ءاج دقق ءةيصعلا كلتنم اصملا ءذه نوكت نا دعدالو

 ٠ ةراهطلا ىلا ةساحنلا نم هب جرم العف ىلا ناب ةساجالا دنع ىلا دع

 فاو ثنو جرحت :امماثمو . مالا نع هب جرم العمق لعق اذا ءمأتو

 لك | نع هعات اب سدحللا نمجرخ ند سدت نوكتف «هبلعو. بوحتو

 . ىلاعت هللا ءاش نا بصت هلك كلذ ظفحا . محللا

 ايابلا نم لاجرلا ف ء اياوزلا ابابخ
 « ىرصلا ىجبحلا دا باهشلا : قئدملا ةمابفلاو « قتلا ةمالءالو

 ةحفصلاىف دوجوملا صنلا لّم وه اذه « نيما نيما  هتحرب هللا هدمت
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 الاقياا نم لاجرلا ف جاوزلا ايانخ بانك فو مم

 [1]ثعبملا ريدىف دوج وم ءرووشملا جا خال محارت لاف طخ باث كن ىلدالا

 ةحفص لك ىفو ةقرو 178 هي ءإ79 ضعف ارمي 19 هلوط .دادغب ىف
 ماا نطاوملاىف هظافلا تطيض دقو « طا نس> فرحلا قد ًارطس مو

 فشكب حاس فصو دقو .رمحالاب ةبوتكم اهلك نيوانملاو ءطبضىملا جات

 : لق سيفنلا باتكلا اذه نونظلا

 ةاس ىفو_ملا ىرصملا ىجازإلا دمحا نيدلا باهش رصنلا بيدال دل

 ةغالبلا هيج قوطي ميال كل ان م : هلوإء ( مكه -ء) ١١5

 بحاصك هبا خورشو هلويش نم هرصع ءاد' هيف ركذ . للا هدوقع مظن

 هترو . ناخلا دوقعو « ةيمدلاو « ةمتيلاو « نايقعلا دئالثو « ةريخذلا

 : ماسقا ةلح ىلع

 (58 ١1ص نه اةخنىف وهو ) ماشاا كج ريف لرالا

 250م6 ىف م« ل« ء« رزاح كح رؤواتا

 (مم6 6 ع « ع« ) رم رقشالا

 5556٠( + أ« أ« ء؟ ) برغل لاجريؤعيارلا

 مسا وهو «ثعبلا » لاقيذا نسحالاو « ةلاسرلا » موضعي هامس اموه ثعباا

 وا نيدلاب نورسشبملا نولسرللا هيف مي ىذلا كليلاوا للا هب د'ربو.ثعب نم ناكم

 ىنمك مو .ءايبنالا ةثعب نويوفللا قتشا « ثعب » لف نمو . هيلع نوظناحلا

 فذحوهو ًابجو «ةلاسر» ظفلل نا ىلع . ةيململا تائءبلا كلذكو 115501

 ةريثك ةظفللا هذه تناك امل هنا الا « ايلحموا ةلاسرلا دلب » ىا هنم' فاضل

 نم هنع ىثاصتلا 1ك صخششىلا لسرملا باتكلا ىءم ىلع ةلالدال لامعتسالا
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 مسءو قبلا نملاجرلا ىف اياوزلا ايابخباتك فنصو

 ١44 ص ىفاتخن ىف وهو مورلا لاجر ىف سساخلا
 ةراسبم ىلع لدي فيطل فيأت وهو ءرثنو فلوملا منوف ءةعاجلا

 ةجراخ راعثا لوالا تاحفصلاىفو ةفيلخ جاحلا مالك ءا بدالا ىف هفلؤم

 ىدحاىفدروام ةل+ نمو .ىتش ءا رعشلو ةفلخ مالقاب ىعو باتكلا صن نع
 : هصن اذهام تاحفصلا

 ةيقاولاةيرداقلا ةيكنأ رادج ىلع ناخ مماس ناطلس موحرملا هتك امبو»
 . ةسهاقلا رصم حفل هباهذ نيح ةامح لخدامل ىصاملا رجم ىلع

 امالملا عبسلا هنود نم ىرا ماقءىف مط (اذك ) نالكلاونب

 اتارو الح راوجلاب فرم. الو ىصاعلا مكيدل عاطا

 ”ممنايعا نمو ءا/ اهئارعشو ماشلا ءاملعنم نيجرتملا ددع غاسقو
 ءابداو ءالضف نمو 214 برغملا لها براون نمو؛9 رصم ريهاشم نمو 9

 فاومالةليوط ةزوجرا مانخلا ىفر٠:ه مجارتلا عومج نوكيف  مورلا رايد

 مئادبو ءمكحلا«عئاورنم اهظو اتي 017 ايفو « لاثمالاتارذي ه اهامس
 اهماوا : ماكلا

 اراملا دقمب رون لكام اراونا اهز دق ضرر ركشلا
 ماودلا سبالم ىف لاتخم مامنالا ىلع هلل ركشلاف

 :اهباتخو

 تواتلاو دسهملا هيف تغ توناح هل راجم ىهدلاو

 همسو دوجولا ىف ”ىش لكف همسو ًاحاسفنابلقلاك ىثال

 7 0 سبللا نم أ باي
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 قبلا نهلاجرلا ىف اي'وزلا اياخ باتك فهو 6

 ل-<نمهف هللاريخغا الو لز دق م-م هسقيطت الق

 سفنلا سدا طسدلا رييصو ىسدقلاف,طالازوفابهحرشاف

 ىلع؛ةمتمملا رافسالا نم هنا لموجلا باتكلا اذه فسونم ىرت تناف

 نم ض»ب مرج هباذك عضوىف ىرجدق فاوألا نا وهو ءرفتفيال ع هيف نا

 ؛ةمرلاوءنارملا دئالقو «ةريخذلا حاصك ؛ هبا خويشوهخو شنءدمدقت

 هندالو ةند ركذي زا نودب قمتم اءجسم تارابعب ىعاشلا مجرتي هناىاةيءدلاو

 ىتاا رومالا نم املك ءذهو هناد ل الو هلافر مونالو هدار طقسمالو

 ىلع نيبيام الو جرتملا تافاو٠نع ًائيش لوشال كلذك و . امنع ىنتتسبال

 * ءاوس نمع هزيعل لعااو لضفلاىف بك

 تادف حمانا نك ةءام فاسواب ىعاشا؟ بفصي هنا اضيا هبويع نمو

 نيدلاىتتىف لوّدام الث» رظناف . ليز> قرأ نودب بدإلاو ماظنا! لها نم

 ( ٠8ص ) : فورءه نب

 ٠ ىضإرا هملع ضاير .فررععو مرك ثرعو . قورءم لضت ءامسو

 دامو ءاركش هدرط بارعىف ددعس عاريا سا اذا . ةطإىع ءدحب ةحاسو

 اهبللا ضرب ءاضرب دب ءسافنالا ىكسملا ءريج لباب مكف . اركس ةباذم مادع

 ايزل مود ةرتيع مرحلا ملعف هلو , بذكت ةيونالا ن'رب#ءساطرقلا هجو

 دارس إمتياز الف . ايه تنك نإ كنمنمحرلاب ذوعا تأاق . ءاود اهءار اذا

 املس هل اهلوادج ذذكا هناك ىتح ءامسو ,راكفا تاوانأم اهدمعؤا « امسلا

 نم هزيك الو جرتلإب ًاماع انديزتال ىنلا تاءجسلا هذه رخآ ىلا « ....
 اوف 0
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 ملاك داقشالاو ةفراشملا بإب

 فلوملا رصعنم ابلعلو ةعدق اهنكل ءامباتك ع ران انة اىف سلو
 ىلوتينا ديري نمل ةيافك ردقلا اذه ىفو « عوذا دوجانم نسح اهقروو

 ٠ مالسلاو ,ةيلع عبط ةدسأ ةلباقموا باتكلا اذه رن

 همومه

 امس الاو ةفراغملا باب

 . نوديز نبا ةلاسر حرششىف « نوتملا مات ١
 ةيالولا ةميط_هىف عبط . ىدفصلا كبيا نب لياخ نيدلا حالص ةمالءال

 ىدئادشر دمحم هريشنإ ىنعدقو . 1801/ هاس نُملا عطش ةحفص مسا ىف

 « روهزلا » ةفدك يحاصو . اهاس « دادنب د :ديرج باتك دا رافصلا

 عابي ًاسغاص ًاشرق نيرششب همبط نئاوايف عبذا دءإو . لاح ةيدادغبلا
 ٠ هريث ممعتب ًايح ريغال غاص شوف ةس.خم مويلا

 هلا ديع نب دما دياولا ىبالام فر_هإ برعلا ءابدانع بيدا لك

 ةدس ىفودنملا نوديز نإاب روهشملا ىبطرقلا ىدادنالا ىرشغحلا ىوزخلا

 عالطالاو سفنلا ىلاعلا ءاشنالانم ( م )منو ةنس ١ تو - 458 ١)
 جعراتلا امنم فيلات ةدع هلو مهراثآ و مهرابخاو مهل ئءاوبرعلا بادإ ىلع
 سودع نب ساء ىلا ريرزوا ىلا امك ىتلا هل برلاو . همساب ىمسملا

 روهستملا عاشلا ةئابأ نب دمع نب دم هللا دبع وبا نيدلا لاح اهحرشو
 ةلاسر حرم ئىف « نويعلا حرس حرسشلا اذه ىمسو . 718 ةنس ىفوتملا

 ء رصف باتكلا عبط دقو . نوديز نإا
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 داقثنالاو ةئراشلا يا 003

 ىو كريا نبا امحرشو رومج نب ديلوا ىبا ىلا ابك ىلا ةلاسرلاو

 رمثأ دقو . ىلج ريغ عبطلا نكأ ءندح دغاك ىلع دادقيف تعباط ىتلا
 ًارادثك ًاثئيش هم: + ستقملا ةلجيف قشمدلا مكملا ىدنقا ىدشر دمع

 قابلادبع ديسلا ةنازذىف ةدوجولا ةطوطخلا ةخسنلا نع الش نتملانه

 نآملا ىت>سن نيب لباقي نو . ء 1705 ةنس ةبوتكملاو ىرئازللا ىندحلا

 . ركذي ًاقرف امه ري

 «خسنااوا تاياورلا فالتخا ةميدقلا بتكلا ولوتم رشنيزا دون انكو

 مخاض فرد نأملا : فورحلا نم نيلكشإ حرشلا نع نتملا زيي ناو

 (اذك ): مماوه ةطولنملا نطاوملا ىلع هيلي ناو . قدا فرح حرشلاو

 ٠ عسبطلا نمال ةياصالا ة> ١: نه طاغلا اذه نا ىراقلا موف ىتح

 ةلم-ج اهسد طالغالا ةريثك اها امحرششو ةلسرلا ءذه خس نم ىهاظلاو

 رفدسلا اذ_ه خا فكي كلذ نثاكو . بدالا ىف مهعاكإإ ةلقل خاستلا

 . ححصت ملو نوفاف_ىلا اب ىلا ىرخا طالغا امميطيىف درو دقق لياجلا

 .؟يبدالا فلسلا زوذك ىلع ًاصرح .دعو اك اهرشاب امححصي نا لمالاو

 .ناهتمالا نم اهدئارغب ًانضو

 ةيودلا تازايلا ؟

 ىوتشوملا فيريشال باتكد»: ههرمتل باتكلا اذهردصىف بتكام كيلا

 مادسقمو « ءادالا هقطاو شيرق ح.يصت « نيبسحلا ىذ «ىذرلا دبسلا

 بيسقنلا دحا ىلا نيدمم نسحلا ىلإ « ءافايلا رئاس ىلع زربملاو « ءاملعلا

 [؛ذكزونا ى-سوه نب دمت نب شربالاىسو+ نب نيسأا ءبئاذملا ىذءىهاطلا
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 30-3 داقتنالاو ةىراشملا باب

 ةيسحتلا والا هيلع « مظاكلا ىءوم نب ىفترملا رغمالا ميهاربا نب ةحيص

 ىوسوملا فيرسلل : ليق ولو ) . ماركلا ةم“الا هلابا ىلعو و مالسلاو
 ةهقط ىلع « بادالا ةعيطمىف عبط .  ( غيلبلا بتاكلا ةربشا ء ىنكل

 ديسلا بانج جاهلا فرشا « لداكلا ربلاو  لضافلا ملاعلا ديسلا ةلالج

 هل ماد « نيدلا ردس نسح ديس ديسلا نيملسملاو مالسالا ةوج لجت دمع
 تك ١ ا ضايب ”ةحفصلا ف ىتب ولو ) . ظرفحم عبطلا ق> . نينا ىلاعلا
 نيفد "ىراقلا ردصوف رثب ىت> ةدايز هيلع دازللب « مالكا اذهب عباطلا

 (.ماسلا

 هنا الا 7م هتاحفص ددعو نسسح قرو ىلءو نمل عطش باتكلا

 عيمج ناش وه اك غبلبلا رفسلا ذه نساحم هوشت ىناا عبطلا طالغا ريثك

 سيلو. ةفيرشلا ةعانصلا هذه اننطو ءانبا دهع برقل انرضاح ف عبطيام

 ءاجر ( !منافجاو ىا ) ابنافخاو » صيف درو ام . طلغلا حالصا ءرخآ ىف

 عراة ىلاقبسامل : كاذ دعب هلوقل (نينبرعو حمالاو) نين عو م” صوف

 نمقمملا ءاجو .( هللا قياوتب) حمالاو . ( هلل قيفوتي )ل : ءاجو . امهاب
 حمالاوىتأوذينا دروو. ةمجمم لذي (:امذلا حمالاو) ءامدلا الا لضفلا

 تاحفصلان م ولت امأ لوفلا اف نيحفصلاىف طالغا ةسّمح ءذهت ىوني ,ا

 فرحي رثالا ىلعوا زاجملا ىلع ةلمتشملا ةرابملا نوكتنا دون انكو
 ةحارا دعب اميوا هلق اء لصتيال رطسو ع ناو حرششلا فرح نع زامم.

 ”ىدتت ةدحاو ةلمح نع ةرايع ءارتام ىلع باتكلاف الاو . راغنلاو ركفلل

 كلذ ىفام ىنختالو . ريخالا هجولا نه رطس ,ا ىف ىبْشو لوالا رطسلاب
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 داقتنالاو ةقراشملا باب ند

 لمالاو . اذه انرسع ىف عباملا لوسال فلاخلا شاوشتلاو كايترالا نم

 ءةيقاتل اسرق ةيناثلا ةعيطلا ىف ءاهاضامو للخلا اذه حاسي را
 رطقلا ههاوش #

 « لماعلا ملاءلاو , لباكلا لضاتال ء هّيئاحو رطقلا دهاوش باتكو

 ىديو_لا نمرلا دبع خ.شلا نإ دم خيبشلا نبا محرلا دبع خبشلا

 « ىتابعلا ىدادقللا ىناشلا

 ديع نب دو# باهولا كالملا ىلا ىرولا رقفا ملل ةيدخ هعبطب ماق »

 دادي ىف بادالا ةعبط# عبط . عباطلل ةظوفحم عبطلا قوقح-. باهولا

 . ريبكلا نْملا عطش ةحفص عاو ىف ء 1٠م4 ةنس
 ريشا نم ىراصنالا ماشه نبال ء ىدصلا لبو < ىدنلا رطق باتك

 رشاو>قراعتو هحرششإ ىنءدقو . رمقلا نم ريشا وهو ةيرحنلا بنكلا

 كلذكو د.ئالاذا هحورششتع روصعلا نهريصع لك ةاحتلانم ةءاج هيلع

 ةرسأ ولخم الو ةئمزالا عيج ىف دادي ءاماع هحرشإ متها نمير . هيشاوح

 عم روك ذملا عوضوملا ق فيلانلل ىدصت نه اك و الا مالسلا ةئيده رسا نو

 ءرصحتاو ا لركذ نأ ند شكا تحبصا حورششلا نا

 - روهشملا ىديوسلا ةمالءال وه بادالا ةعيطم,ف عوبطملا باتكلاو

 عبطيام ىرثنا دوت انكف . بالا اذهىف ف:ءامح 'ىشب زاتمال وهو

 هرخاىلاهلرانمرفسلا نوكيال ناو ءلوصفلا م-قي. باوبالا حضاو مويلا

 كل: . ريخالا ناطسلا يف ىبْسرو رطس لواب * ىدتب ردحاو لصق نع ةرابع

 ةلاطا ذر د هواء دف اكلا حل ءانالااه18171 كمال هانا هخاناك



 2011 1 1و و كولا كا عامو داقسالاو ةقراشملا باب
 نم ائيش اوقرصيزلا نوحي ىلعلا ةبلط ناف مريلا اماو . ماردال ارياوتو
 ليمشي الا نوكي ال اذهو . ةعرسإ للا قخاب ابحو « تتولاب انض مولاه
 ل.الاف . املا انرشا ىت'ا عئارألا هذه املج نمو « ىتاتلاو نيتلثاا لئاسو
 . همركو ىلاعت هنع ء دوصقللاب ةيكاو ةيناثا ةعبطلا نركتنا

 «(لوالا «٠

 تاحام مم ىف 1911 ةنس( نانب') ادإ حىف ساونرام ةءيطع عبط

 رجلا )نيرغمالا ةريخذ 4

 يبئاكلاو ليلا ربطا ةداسيس امج تاراتخم باتك وهو . فلا عاش
 ةينكلا مظاما ضب لاودقا نم. ةيقذاللا ناراعم دقعم سونامرج دا
 ةيجزأ, يا نودلخ نباوع عقلا نار ءىناغالا بحاسك نيددقالا
 :نعرانلا مهارإ خيشلا امدالو

 بيذهتوهميط نسل ةيلطلا ىديب ًانسمم نوكي نال حاصإ رفس وهو
 قفاوت الة رادع "4 ةحئصلاىف درو هناالا « لماكلا لك .ك'اب اماءيضو هترابع

 علب نا هيف ممعت هو بات كلا اذه عضو نم هتدايس !ماخرت ىنلا ةياذ'ا

 قوا الا ءزطا نوكي نا ىسف .٠ مهلحتو مالا فالتخا ىلع ةياطلا

 . دارلاب

 ( لوالا ءزجلا ) برعلا ثادحا بيذولا . بهذلا بات
 ةحئفص م١٠ 1911 ةئس لصوملا ىف نيكيئهودلا ءابالا ةعيطب

 ةيافلاو نب.كينمودلا ءابالا بتاكل ىماعم دحا ء نوسح ىدنفا ماس فال

 مهاذإ ديدج ىرصع ةءارق باّمكي برعلا ثادحا فاا ه: هضو نه

 نع ةبلطلا ثاد-حا ىدياىف عضو ىتا بتكلا ءذه نا ىلع « مهديشو
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 رييحالا لئث مويلاىىو شيك علك

 اذا ىتحءبيذهلا ةياف ةرابعلا ةبذهم نكدت ملام ةديفه نوكنال ةفالا ءانبا

 عقودق واح ًاطيض ةطوبضم ظفلالا نوكمت ناو« ةباتكلا "كلم ممتلا ىف

 جاجدلا شو> مص هلوقك نخلا هذه فلا ريثك *ىش باتكلا اًنهىف

 ةرظننول طرضو رئاملا ةرظذ رظنب: ًاضيا هلوقكو جاجدلا ريح حمالاو

 حمالاوءىفاوتلاو سم اوالا ىطني وهز هلو_ةكوءرسكلاب حصالاو«حتفلاب

 اذه ءونص نم دوصقملاب ىفوا ىلاتلا ءزلا نوكينا ل. أ. .ىرنو ماي

 رميحالا لك مويا مو شد

 نم وه ىذلا , ةيناوبدلا قد:س وا ءاول ىلا عجار « رميحالا لاو

 لامشلا نم ًارتءولك 7٠ دعب ىلع عئاو وهو . ةلخلا ةيءاقم مق تاقحام

 ناك ىتا ١مهخ ةنس ىف رفلا ةثنيلا هتراز دقو. ةلطا نع قرسشلا

 ةلفاق لباب ند امدوع دنع كلذو لراو (إلا مادبدا لوج اهميعز

 ىذلا لوالا رفطاوهارف> ىمظعلا ةنيدملا هذه يف ترئ> نا دم, دادغب ىلا

 .٠ ىلإب زايد ةرغاح ىف نردبروالا ءارجا

 لالثلا نم فثوط ثالث عقصلا كلذ ىف اوار ء ماعلا كئاوا ناكو

 دقوع ةنزأا لت ة. رايدلا كلت لها !يمسيو برغل لالت: ىلوالا ةقئاطلا

 طسولا لالت:ةيئاثلا ةفاطلاو . بوتاكملا رجالا وا ٌمرلا ضب ان اودجو

 نظير « مهائيه هثيهو [ حالا ريثصت ] « رييحالا» بارعالا اممسيو

 ءارصا ردك ردن نم ةرجآ هيف اودجو دقو « تاقبطلا وذ جيبلا هلا
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 كذب سميحالا لم ويلا ضو شنك

 اهلا ىلع لدن لالطا ةدع ىلع لمتشت ىعو «قرسشلا لالث» :اثنا ةفنطلاو

 ءاييلاو- ىفآ:ملا ةريثكلا لالتثا ادعام , دبعلا قباسف لزانمو ًارود تناك
 مسا اهياع ودبلا قاطيو . لكشلا ليطتسم سرف لع: ةدومإ ابن غ ءانبو
 * «ردنبلا»

 ىزياكسنالا ةلاحرلا هيمانلا ةثميلا هذه ليق ةبرخالا هذه راز نمو

 فاصوا عم :هيرخالا مذهل هفاصوا قفتتوزعم صمم رومشلا رادو رك

 . اموتو ريوا
 رخآلا ىفو ةنكاس .اياهدمب فاكلا ريسكب شيك وه اذه رءيحالاو

 يبهذدق ناك دقف « دهعلا قباسف شيك ىع رمي>الالالطانا اما 14١ نيش

 ثحابلا نا الا جرلاٍب اب نها هبب]رووأاخابسيو ةمالعلا ىارلا اذه ىلا

 1و١ مالسىفةءس ان ةمطاق ةلداب نيب لج نع نون طور يزرر نيد ورون باقذلا

 ججحم ؟هقيقطلا ىلع ضيا انا هدعب تحضوا دقو « شوه رمرحالا نا

 "هئلسلاىف اسربلع ترثع ةديدج صوصأ نه ةذرخام بيرلاو كشلا لّشال

 . طخلا ةيرامسملا ةعدقلا تاباتكلاو قرلاىف ةهرسصاملا

 دكأ "كلم دالي ةل نم تناكو « لباب رايد ندم مدقا نع شيك تناك
 تناكو ) يموس "كلم ةلباقم ( ةيماس ةكلم تنكو ) ( رمش نازو )

 ءاتلامتش) ولف هيلع اوءقوام شيك عيرات صوصخم دحر امو . ( ةييصوس
 تناكةحلسا ةلمح ىهر راثالان,( ةذكاسلا واولاو ةحوتفملا ةددشملا ماللاو

 ام ىفكلذ دعب رهتشا دقو ح1خ_كز]زو ملس ىب همسا شيك كولن كلا
 نييملا تاذ حال_ساىف ىى- هنوكب ءانيلا تلصو ىتلا ديلاسالاف فددك“
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 مويلارميحالا لتىعو شيك ماو
 مكاو ولت مويلا ةاملا ىهر شإ ماح : امهر هناعاسقا باكا نم نينا نيب
 (ةروصتم هاا رخالاىفوةحوتفم ةددشم محا هدم ؛لوالا ىف :زساا مدير ءام'»

 .ىخوب قفتملا بارعا ض.. اهظفليو ىخوج مويلا ىحات ىتاا ىهو
 ءالؤ»٠ دعا ىتبا دقو . ولت ماكح اوأوان مما شك كول رابخا نءو

 بد ف رماي ايصن 12 جزا[ مون امنا ىا : ىمسملا وهو ماكل

 سيرابيف رئوالارصت ىف موياظوفوهو ةاناع ليم تويواموعو دوعخل

 . هيلع رصتلاو روكذملا مدا هب زاف 30 شاك كله ةرود هيلعر وذحم

 10, نسنانكار ش١وروا كولا ديمعيف "كلما ىمرك ن رق ةدم شك ترو

 اهكولم ءامسا نمو كلر نعمت جزر نيجورشر ح1 موا نوب وسوتشت امو
 ىكيمودلا ليش بالا ةمالعلا ى رثالا ةيضاملا ةئسلاىف هرمثن مقرف هدجوام

 رصت+غايثو « ةيوكرذلا راثالا ءاماع ةودن ىلا همدقو زب 2. 2. كنادعأل
 موقت دنع رمرحال ىف بارعالا ءدجو مكرلا اذهو . لود سمح معدان

 . ةيداعلا راثالانع هب
 قرر دبع ىف هيأ داع ةده شيك ركذ لح نا دعب نءو

 مسا ةادوت اف فورعملا وه اذه ىب روحو )6 ىلا ا مهاربا رصاعم
 (ةيلبايلا كلمملا دج و وهو وكت مودلا لش بالا باقلا هناا ام ىلع لليفاسعا
 هريضأ نا نم فاخو شيك ةرهذ توست رويخلا كاللا اذسما حضتا املف
 نيطا كذ نمو . اءضعضو اهحتكاف اهيرخك ىلع ىلآ عاونالا نه عون

 .اهرالا تسردباو « اهران تيخ

 ةيتكلل ةسردم دوجو تذل تاباتك ( رمرحالا ) شيك ىف دجو امو
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 ساو  هرراجاموقارملا ىفريشلاعئاقو دات

 ناك كانهو ( بح وبا مريلا ىهو ) ةرايد ىف املثم ناك اك نمزلا قباس ىف
 ججملا و قئانولا ةباتكو لسرتااو ءاشنالاو قشملاو طألا نوسرا باتكلا

 مهلا ةئيم ةعانصلا كلت مهل اودخت, نا لبق بابلا اذهنم ناكامو
 ثحابلل مى للا دئاوفلاب كشبنم ةررقملا رومالاهذه ركذ دعب لبف

 اهنيع ةياغلا هذهلف . ايلعرثمي ىتاا ةيداعلا رانالا نع رميحالا ف بعام اذا
 مسولا ىفلا ةيلعلا ةئمبلا ءذهىف ىتنيعف ةيلعلا ةلردلاعم ةسنرف ةلود تنطا

 . مالسلاو ةسحمو جعررانلل حاجتلا اهيف

 11. 2و 6؟دونز1اهع كايونجد .ه
 دس قوي سس

 هرواجامو قارعلا ىفرهشلا مئاقو خيران

 دادغب ءاتشا

 ةسداسلا ةجردلا ىلا لزق نوناك ىرهش وف دادغب ىف دربلا دتشيام با

 (دنعناك موبدرباو «رفصلا ىلا لزب لف ةنسلاءذه اماو“ رفصلا تحت ةساثلاوأ
 هلا اندنع نكيمل اذملو رفصلا قوف ةيناثلا ةجردلا ىلا ةرارحلا تازتهيت ىذلاوه
 ترثك نيرهشلا نبذه لثم ىف فرلام ريغ عِبرلا اذه ناكامو عسر
 ةيثرلاك ةبوطرلا نه ةدلوتملا ءاودالاو تايذعا عاونا امس الو ضارمالا
 توميو الا عوبسا ولخالو ماكزلاو ةلزنلاو سرقنلاو ( لسافملا عجو )

 رثك ا مهو كا لوقلا اذ ,ىراصنلا نم نانناوا دحاو هيف
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 هرواجامو قاردلا ىف روشلا عئاق رع ران فل

 ةيمظاكلاو دادفب نيب [نوفلتاا] ةرسملا ؟

 لوالان وناك ريش لث وا و ىف ةرءظاكلاو دادغب نيب نوفلتلا عضو

 ناءارخو دادنب نيإ مّ بيرق نع

 افا نسحو لبشوبلا رئاغع *

 موجبلا نم باىعالا عئا اغآ نوسح ىلع ظفاحت ةيناملا ركاسعلا تناك

 دنجلا نم نينامأ بارق الا افالا بنا قرب ملو هنع تبهذ اسملف . هءاع

 :نيمسق تمسقلا دقو ةّشاسلا امضارا لالتحا ديرتلبشوبلا راشع تراس

 ( رييزك) ميهد لا ىئاثلاو قداص نآ عمجب دداولا مستلا

 نم اوربع مهن ميهد لا اماو . ( نبت ىلا ) نه اوربعف قداصلا اماف

 مامعا معو [ ريبزك] قيدذ ىإ ىلع اراس ناليبقلا عمتجا الو [ شو ]

 عالقلا ىلع ليشوبلالا ءاليّتسا نع ”هكرعملا تلهتاو سيطولا ىدحو افا نسح

 هسيقعتف دنا ركسءم ىلا بره دقو افا ن-> اماو ابف نم جارخاو

 ركاسملا تجرخ هب كتفلا نم نيسوق ٍباَ ىلع او>بسل الو باىعالا

 نيمساختملا نم ةفئاط تاما ةيماحران قالطا نيرا نيب عقوف نيدتمملا ىلع

 لعازألا ةريشع ءاسؤر دحا ىهاظلا ناملس عمس ءاننالا كلت ىفو

 ةرآالا تنكف هيب ىلا افا ندح ذخاو ةزجاحمال جرخت قدانلا ىود

 .ةئافلا

 نسلط ةمركحلا اهب ىنلا عالقلا عيج تعدو ةلبعلا راشعلا تناكو

 نم دقهناكباسامماما ةفقاو تثيل لب ال ةلودلا ركاسع فات نا نودب اغلا

 نعءتفنتو ذءاحو ةزجاذملا لت اهزجانق بدتاا روناط ءاج نا ىلادوءذلج
 سس ل يي سو
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 نسل هرواج اموقارعلا ىفرهشلا رابخا

 . لاتقلا ىف ناممالا

 غلبت ليشوبلا رئاشع ناف , دخلا اذه ىلا هش رومالا نا ىهاظلاو

 اذاف اهيضارا ىلا عوجرلا دير ىهو حالسلا ةل+ نم لجر فالا ةريشع

 ناو. اهبلع اولسحم نا ىلا ةموكحلا اهب اويااطينا ىلع نورصي اهنع اوعفد

 كلت ىف نمالا لبح براطض م نمو . ةوقلا ىلا نؤأجاي حاخلالا دب مل

 اهضارانم ةمورحم امنا تماع اذا رئاشعلا نانع الضف اذه . ءاجرالا

 تاركماوتاّوملا باكتراالا اهءسب الذةموكلاتذا دق ىو اهلرايدالناوأ

 .٠ تال_طعملا ءاما ملسلاو حاصلا ىخوت ىلع دقعلاو للا لهال الح

 ( ضايرلا نع صخام )
 ءاسحالا ءايقشا

 بئذلا ثيع اهف اوناعو اهراوجو ءاسحالاىفمأيالا هذهىف ءامقشالا رثك

 ىلسوملانوناا ىذنه اوذخانامجعلا ءاسؤر نا كلذ نم . مذلاىف طعمالا

 « ًاريسب نيسحالا امنه عجرتسيزا مططتسب لو < ريمإ ةثاملث ( ىرالصملا )

 دبع ريالا ل احؤ .رايدلا كلت نوؤش ىلع ضتا'ىف ةءوكحلا ىخارتا

 ةضقىف تدبصا اها اوتدثا بارعالا نا الا اهءاجرا دوعسلا اغا زيزعلا

 لثمعوقو ىلع ريبالا فأتف . ”ةموكملا لاجر ءاسؤرل نيلاوملا ءاسؤرلا

 دهعلا اذهيف رومالا ءذه

 (فرمت ضب اهنع )
 ةينيسحلا ربل ه

 هاحمالا كلت ىلاها داكن ا دمب ( البرك ىف ) ةيئيسملا رهتىف ءاملا ىرج
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 هدواح اموقارءلاىفروشلا رابخا ففن

 هودهتمو فجتلا ءاملع 5

 ءودهعو فجالا ءاملع 7 ك م نينثالا رات ريصعةيمظاكلا ىلا دقو
 هانالثلا ران مدقو . للا ةبلط نم ريفغ مح عم ىئاردنزامل للا ةيآ : معو
 « دامادلاب روما ىزيربتلا ىلع دسسلا مالسالا ةمخ ىمقلا رقاب خبشلا

 ىباعصم ديسلاو « قاهفصالا ةعيرشلا خوشو « ةلياش ىداهلادبغ خ.شلاو

 د ديسلاو«ىئمقلا نيسح دمحم خيشلاو ؛ ىيوزتلا انآ ديسلاو ؛ىناشاكلا

 ديسلاو ىناثاكلا د# ديسلا البرك نم مدقو . ىمرظعلا دبع هاشلا ىلغ

 د_# ديسلا هللا ىد مم نمو « نيسح خ.شلاو رد_ملا ليعامسا

 ,ىزاريشلا ىتت دمم ازريملا مالسالا ةح مآ صاس نم ءاجو . ىروزقلا
 رءيجالاف بيقثتال لييورف قيملاع مودق ٠

 نايوسن رف ناملاع « ةفيلخ ” ةرخابلا ىلع مدق ؟ ك 1١ سيم اراه ءاسم

 نيورد و.ملا بيدالاو [.*:نلداد لم 6 «ومنرنا ان كايونجد ليبالا اهو

 ةبا_ةكوةءارق ةيرام.ملا ةغللا نسخمو ريك قرغتسم لوالا ح1. هان
 ( ةجءاننا عا هتييزتو ءاسئيلا لوساب فراع ) زار قاثئاو اهيئاعم مهغو

 دقو وثيكوا ( شيك) اكد ىمست تناك ىتا ر.يحالا ف ابقإل امدق دقو
 . ءزطلا اذه ىف اهتعمالكلا يم

 ناموتلا بارمعاو اصنا ةريشعنم ءايفشا 4

 لع با عا نم ءا.شلا نم ًاسار ١/مئاصلاةريش ع نم ءايقشالا ضحإ قرعم

 اذه مت يركن ةيحان ريدم ىلا ريخلالسؤ الاحو ةرب زا ضراىف نينطاقلا
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 مسوس  هرواج امو قارعلايف ريشلاعئاقو عيدان

 ةعيرش ىف .نيميقم اوناكو برهلل نودعتسي اوناك امني صوصللا ىلع مامهلا

 الو . ةلجد رهن روع ندصاق تيركت نع ةعاس فسن دمت ىنلا مئاقلا

 اواعتماو مهتحاسا طيرامعلا ءالؤ» ىز منع نيسوق باق ىلع ريدملا حبها

 راد ىلا قي_ق ةزندع بارعا نه هو.مام لكاوكرتو اورقو موليخ

 . ةموكحلا

 مننلا نم ًاسار ؟9. ةروكذملا ةريشعلا نه ىرخا ةمذرش تقرس نيموب دعبو

 مهئاققر عم هلعقوام مهلو هلعقو ريدملا مهيماب ىرد املف رمحلانه ةثالثو

 نيروكذملا

 [اديبعلا ةحنوح » نكس نه ىهو ناموتلا ةريشم نه ةءامح تيلسو

 اهدرتساف ءاشلا نم ًاسار مم ىوارلا دمحا ديسلا همسا ةناع ءاضق نمالحر

 روس٠الا نال ةموكمحلا بابرا نوكيزاب جت اذه لثق . روكذملا ريدملا ًاضيا

 ىله لدن اهنلالا ةميظعلا لامعالا ىلا ةيسذلاب اثيذ دمتال تناك ناو اهانا ىناا

 . هلثم نيفظوتملا عيج زن وكي نا ىف ةمظع سفن

 ( ةيدادغباا روهزلا نع صخام )

 ىزيلكتالا هرلاو قتاهملا هلا

 ديربلاو رهشلا اذه مايا بلغاو ىذاملا روشلا نه ةفئاط تضه

 نال فافلاب ةةيوحلا اهاصاو « ار يملا نال ةحيوحلا ١1

 لب ارض فرحلا اذه نوظنليال قارعلابايعا

 ءاحصق دنع ارلباقيو بناج لكنه إي ءام نال هب. طاحاىا هبقاحنم ةقتشم

 ةقيوملاو ةيسراف ًافاكوا اج هنو

 ريبكلا ريا ممدنع ريحلاو يي ينم
1 

 نس ين عى ا مقل



 فيد هرواجاموقارعلا ىف رمشلا عاقب خرا

 ملو ةيبرغلا رايدلا فد الو ةيلاهعلا دالباا دئارج انبلا لقثي مل ىفامعلا

 . اهداعم ىف اهضعب انءاج دقق لئاسرلا اما . نآآلا ىلا ب.سلا ىلع فقن
 ديربلا اما ؟ بارطضالاو شيوشتلاو كابترالا اندالب ىف دوس ىت«بىلا

 لمتنا ال دالب ىف انحسال ,ايا الولو ماظتنالا ةياف ىف وبث ىزيلكنالا
 قتلا هللا قاخ رايد

 قارعلا رايدىف عطاوإلا ريطلا رثاسو قااقللا ٠

 لئاواوا « مك رخاوايف انمأت « عطاوقلا رويطلا نم قارعل'ىف قااقللا

 + تاذنم اهائيأر انئاف ةنسلا هذهاما . لوليا لئاراىف اندايد رحمو طارش
 ,يمالاناك اذكهو . دراب هاند هقيدبال عيبربو انيلا اهدوع ةعرسب انلءافتن
 ضعبو ةأدحلاو ونوئسلاك عطاوقلا رياملا رئاسنع هلوشت قئاذالا نع ءاالقامو
 انرشبتل دروصملا امناوا لبق تمدق اهاكاماف < اهريغو بارغلا عاوت

 . ةقفدت» تاريخو ةرينغ راطماو ليوط عرب

 ناهبن لآو ميهاربا لاو تالازغ لآ رئاثع ١

 ةريشع ىلع امم مهاربا لآو تالازغ لآ ةريشع نا ضايرلا تملع
 (1911لوليا 16) ةيضاملا ةئسلا نم ناضدد رهشنم ؟6 مويلاىف ناهز لآ
 الجر ٠١ نابنأ لآ ةريشع نم نودتمملا بارعالا لق موجولا ءانثلا ىفو
 نم اوبهلو ًاراد نيسمبدانه برام اوقرحاو نيتماق اوذخاو نيتأرصاو
 مهبل ةطاو مهلايع اهبلا ىراب ىتلا ةءاقلا اور داحو ًارركذم ايش ىماوا
 نه 00 1 فدحزانو , رردكذملا رمثا نه ؟١ ىلا ٠6 نم
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 هدراج امو قارعلا ىف رمشلا عئاقر غران فكل

 نيدنملا ذخاو تعجراف ايماحصال تابوهمملا طضلا عحرينا مهدْئاق ةرضح

 ىلع ىانيتمجاهلا نيتريشمنانع ةعامح ىلع ضو ( ريخم ىاد ءاضق ىلا

 طابرد « قوفص لآ دبعو * نالعشو « ناؤلع د.ءلاو ؛ شوط لآ حالم

 اوفقواو ريس ىلا ءاضق ىلا مهاك اوملسف هدلوو ناهن لا خيش مهممو

 هدلوو ناهنأ لآ الا مهعيمج ةموكملا مقلط لئالق مايا دعب نمو . كانه

 . نيظوفحم اوه

 ما) ىضارا نم ناهن لآ جارخاب ةموكلا تيما كلذ ىلع ةدايزو

 ةريشعلا كلت تلثاءا كلذب ىمالا ردص املف . انآ نسح ىلا مطعاو ( عابس

 اراد تلئحاو اهدكو اهددو اهيدياب امترمع ىتلا اهضرانم تاقتناو ىمالا

 ىدؤتو مالا ىلحتست ةدوك. انا لمالاو ءامب ذولي نمو اهلابعو ىه ةبرخ

 . نآلا ىلا ةروسنا ءّدهب ةقاعم ترقب رومالا نال . هقح قدح ىذ لكل

 قوتلا

 ةيعوبسا نالا ردصت امنا الا مالسأا راد دادغب ىف رسشن ةيموب ةديرج

 براّسإم ايفو ةكرتلاةغللاب !ماجردت»باغا ءقدال ةدداخو ةقرقحال ةرد هو

 ١م قئاوملا 1٠ مرت ؟م ىف لوالا اهددع ردص ةيبرملا ةغللاب دومعلا

 اهريدمو امحاصو ردنباشلا ةعبطمىف عسبطت هو 1919 ةئس ىلاثلا نونك

 . ىدتفا فورعءم لوالا اهررهعو ىدتلافورءم ,داز رغصا لرؤسملا

 تاكحضملا

 زرب دقو ًانقوم عوبسالا يف ةيم دادؤ ىف ردصت ةيعاكف ةارو ةدوارج
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 فا ةيبرعلا ةغالا ىف ةيماعلا مجامملا

 اهحاسل 19 ىلاثثا نوناك #0 قئاوملاآ ؟مس. رفس م ىف لوالااهددع

 . ىتامل . م اهريدمو

 امارغلا لانا ىل ريماعلا مص اعملا

 ابطاقتلاو ةليخدلاو ةيماعلا ظافاالا عم ىدصت نم لوا تسل ىلا.

 ىقبس دق لب سيهاوقلاو بتكلا نوط اهنيودنو مومعلا ءاونا نه
 ٠ ءاابدالا نم نوريثك ىودملا عوضوملا اذه ىلا

 موسوملا مجءملا وهعلوالا :«نالثىهف ايلا ىدي تلسو ىتا'تافلؤملا اما

 ىدنفا ديشر لضافلا ىوذالا ف دأت «ىلخدلاو ماعلا فادرم ىلا ءليادلاب

 في ام هسيقو ةدام اهرزغاو آن اهقداو ًامرح اهريكا وهو ىتانبالا ةيطع
 غارفلا ناكو ىح هفلا ةيبرعلا تاماكلا نم اهفدارب ام عم ةظفا فلا ىلع
 ام هم س١6 ةفيحصلا ىف ءأس دقو ١موم ةنس ناسرن ٠# ىف هفلأت نم

 ءابدالا نم دعب دحا هقرطإ ملانتفل ىف فيلأتلا نم بابلا اذه نا ه : ىتأي
 رئاطلا لضافلا ىوذالا انتءالع قرقش ليلخ خيشلا ركذلا بيلا ىوس
 توملا رئاط هسياع ضمنا ظحلا ءوسلو . ىجزايلا ميهاربا خيشلا ةرهشلا

 عوضوملا اذه ىف بتك امم ”ىث دوجو انا سيتي ملو ءزاحلا لبق هفطتخاف

 بيدالا اذه ةياورسح نؤكيف « نادءملا اذه ىف ضوألا ىلع هب نيعتسنا

 .ليلطا عوضوملا اذه ىف فلا نه لوا هتريضح نا

 ىو قرات يدالا ندح فرأأ# ةيماعلا تاملك | لوصا :وه ىتاثلاو
 0 هلع ءّش ادهم 1ك وو مالا ةلاسرلا



 ةيرعلا ةغالا ىف ةيماعلا حاملا ا

 ا-هرلف ءدعوب مهب مل نكاو ًارج لهو ةئااثو ةيئاثب اهعففشيس هنا امحاص

 قو » : ةمدقملا ىف درو ام ضءب كاهو لافثالا مارت هيعس نع هطرش

 عوضوملا اذهب مايقلل لاغشالا اهب ىل تحس ىنلا ةحارلا تاقوا تسلتخا

 نم ريك ىلع تفتو دق ىءدجو ليلقااب سيل نمز دعبو قيرطلا ىعولا

 ققدتلاو قيق>لا ةدايز ىلا جاتحي اهضعب نا ىلا . تاماكلا هذه لوصا

 الا تاملكلا لك عبتن دعب محض بائك ىف ًاميج اهريثنا ول ىدوب ناكو

 ةيلاثتم لئاسر ىف ًاعابن اهرشنا ناىملا اوبغربالطلاو ناوخالا نم ًاريثك نا

 ممغالباو مهتبغرىراثيا ىوس ىسي ملو .لوادتال ال. عستو ةدئافلاب الجنت

 ةينئايم ةملك (ام) لوسال ةعءاج ىلوالا ةلاسرلا هذه تذفناف, مهتينءا

 ميوقت ىلا سرادملا ةئشانلو نابشلل ةبعاد نوكت اهلع مجعملا فورح ىلع

 رصقت داكي ىذلا عوضوملا اذه ىف ىىدث حبال ناوخالا ممل ةئعإو مهئاسلا

 « .دحاولا درألا ةمه هنود

 1ة.09 ماط ردص «ةيروسو نانبل ىف «ةينايرسلا رئاودلا : وه ثلاثلاو

 هتاحفص ددع لوالا ءزلا وهو ىوراملا ةقيح فدو لضافلا سآلا ٍِس

 لاق ام 3 ١ هاكلو هريثإ هقدريس هلا هقلؤم دعو دقو 1م. وح

 باسسا ناف » :فاؤاا ةمدقم ىف درو ام كيلاو . ابملهجا بابسالاو

 مالعالا تارضح اهس الو هيلع ًافاطننا ملعلا ةدفح دنع اذه انبانك

 اهاوس ىلع وا ةيرطلا هذه ىلع اما اهذمن ءذه ريغ ذنب انينا نيف رسشتسملا

 ضايد مهعارتاو ًاراردتسا اهديزب مالفالا تارمت ىلع ءآبدالا لابقا نال
 < ءاورو ًاقور اهديزر ام اهدهمت ءارو دا باكر ابلو نم ثحب بدالا
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 1 ةيبرعلا خللا ىف ةماعلا محاعملا

 ىف بتك ضعب اوذنا رص»و يدوس ءابدا ضعب نا مدّ امم ربظ دقف
 نم ًائيش بتك مهلم ًادحا نا نظإ الف قارعلا ءابدا اما . ليخدلاو ىئاعلا
 فيلأتب رفلثا ىلع اليوط تيقنو ًايله تاحب ىتال . ليقلا اذه
 نادبملا اذه ىف مادقتالا ىلع هب نيعتسسال انرايد ةغا ىف ثيدح ما مدق

 ٠ لئاط ىلع لصحا ملو حورلا جاردا ىناعتا ترهذف

 مجءم فيأتي ذخا دق ىلديصلا وف ىدنفا دواد تدجو قاد

 هزاجتلا كشو ىلع وهو قارعلاىلاها بلغا ةغل ىلع لمتشي ىزيلكتا ىبرع
 همركو ىلاعت هذه بولاعللاب ًافاو نوكي نا هاسعف عيتالل هليثكو

 ىسع قوزر

 قارملا ةفل نع اوك نيقرشتسملا نم ةعامج نا ( برا ةيل)

 ظافلالا ىف هسارب امنا ًاباتكاوذل وب مل مهنكل « دادغب ةغل ىع اهس الو
 ىراصنلان م دادغب ء نبا دحاعوشوملا اذه بابع ضاخ نمو . تادرفملاو

 اذه ىف ةليوط ةلقم رشن دقو ىتاداكلا ىناسوا ليئاربج سقلا وهو

 [ةيقرشلا ةيكريمالا ةنجالا ةحب] اممسا .ةيكربما ةلم ىف اهجردا ثحبلا

 نيرشعلاو ةيئاثلا انس ىف لووددوأا هأ ؛طف 4قصععتعوم 5هءاعاجت
 ةغللا» : هل ةملا ناونعو اهبلي امو هال ةحفصلا ىف 1401 ةنس ىف تردص ىتأا
 : مه ثحباا اذه بإب اوقرط نيذلا نوةرشتسملاو «ةيدادخلا ةيءاملا

 . امهريغو ىركادلا يحي روتكدلاو رئسيام روتكدلا
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 للم. 1111. 1 نام سا 2

5010111٠. 

  290يبد 1[مانأ11 ع5 لعد قلاعصدسلو غ 183هطعا

  2022206( 29لعد نالععوعدأ (اعاطات 2قطع

 , 823 30ليمو 8ءاذزموع5 هت

 10لعما 1 ةعداتمم لع اسفطمو ( مالتغمعع ) هكعع 113 "عاب

  83-2 301ه6 0:0مأ5 هان 00م1 370م

 : 212 830آكازرصسم]همأع لن مما ةمجطع

  01آنع قعمقتتوا ءطعت 1غق جعهطعو جمعتفم5 أ
 تان

 آلم 8145. 1منلز16 لع آعطمألمأ ءيصتعصولا ع5 ططمععقد

  20مارأع5د 1ع ةمص اعمم م5.

  1 311ظذنطا 1 هععومل

  316كتم, ةسز., 0 عؤتمتا»

 تارسمصتوينع5ك لب رممزق لتضك !ه 8نوممماحتمأاع ءأ

 8هع5 همالأ "05 ةفالإ

 آمو طزعؤت مسن أمد جضواطمع لعاح اهصيجتع دنا عوز رم
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10001 
 انا ذلظفخل
 ب7 801ج

 رمحع انا ةمدتعع, ةعاعماتلوعنع ءأ طلقام#ل للا ,

 مهموزوذدصأ نصع !هزك 1ع طمأكر

 هم
 دله ل1 مععازوو لعد 2>نىعد (نهعسصسع5 لع 86 ةدمماهتمأ ع

 م4
 امعاعسع عم ءطعأ : اع ط. ةممهفأههع-للدعتعم ان 010:

 كلطصمصعسعلأا ممادع ا33علهل ءأ ةمر !7زاهزنعأا 61. ن0

 » « 165 موهت5 لع اهمعنع ةمفطع 9 !

 » «0 « 0 « 6مم م5 1

 ةاع لاي 2[. ممانع 828020 . 4 مأه8(5ع5و 5

 7 « « 1 ةاموصمعع»ع : 0

 مه
 2 1111. "نحن عع 11
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/ 3 : 
 م 0 ) هه ميك اننا
 تي نب ىاطاجا / ١

 انيك تم ج
 ني مي

 3 ؛ نيلسرما نييلمركلا ءابألا دي

 لمر كلا ىرام ساتسا بالا : اهزاتما بحاص

 لي دلا مظاك لووسملا اهريدم

 فدو ىدبجم : اهبالوو دادنب ىف اهكارتشا لدب

 تاكنرف ةعدت : ناسللا ةدرعلا ريدلا ىفو

 منو ريقعاتلا ةيبجالا رايدلا ىفو

 فلو كيرف جراخلا ىفو ام شورق 4 دادغب ىف ددعلا نم

 ١3915 راذا نع و ددعأا

 61١ فام روكلد علل



 > < هه نه مح ع مي

 نوماضملا نوانع
 مق ىتوزقلا اص ديسلا ةجرأ
 اننا هلالطا ىف بيقنتلاو رصأ تخم رصق

 مخي ءآ ماس ةنيدم ىف « افلخلا روصق اياب
 اناذن ساشا روس

 م44 !مدانم وذو تره ىغ

 000 ًايلارصن سبق ىثعا ناك له
 ىذا ) ةرمكح تايسا ) هفااخم ىناك
 موال  (ةديرج ) لماع ليج أ : داقتنالاو ةفراشملا بب
 عمو ثو.لا تابثا ىف , ثوروملا علا 0
 مج. قربلا رك لمعلا ىلا. قلخلا داشرا 4 معو ىوتدلط ©

 0 ركش كب موو ةاحلا و محع ساطسقلا
 ضن هرواج امو قارعلا ىف رزدلا عئاقو خب ان
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 اول راذآ - مج« ل والا عير نع مساتلا ءزملا

 ى وزقلا حلاص ديلا
 ديهع

 نماثلا نرقلا وأ ةرجهلل رشع كلاثلا نرقلا ىف قارعلا ءآ رهش

 مهودع رفوث عمو . نيرثكملا نم مهلغاو نوريثك ٠ دالبملل شع
 كاذلاجرومه بفهضل الا كلذ امو . ةنودم مجارت مهل ىرت داكتال
 نا اونظف ٠ مهرصاعم دهع ىف ءآرعشلا كئلوا رابتشال وا . رصعلا
 ىف نودي ال ام نا اولاخ امو . فاس ندع ”افلغ لق مهترهش

 زر نمتو - هواطعالا لح نب يجب يالا و فعل ورع
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 ىروزقلا حلاص ديسلا دفن

 نبا ىضر ديسلا نبا ىدهم ديسلا نبا حلاص ديسلا روقلا ةيلح ىف

 قارعلا ءآ رعش ىمدقم نم ٠ ىن وزقلاب ريهشلا ىنيسحلا نع دم ديسلا

 ىخضاملا نرقلا ىف مالسلا راد غياوت دحاو « ةيمامالا

 هن أشن لواو هتدالوو هبسن ٠

 ةنسنم بحر رهش نم 107 مويلا ف سيخلا راب فجالا ىفدلو

 رعشلاىلا لامو الا عاسع رتب داك امو ( ١الو#ع زل طاشاو) ١٠٠م

 ةيني هلا روم'الا ىلإ لبمتو ىلاع الاىلا قوتت ”ةريك هسفن تناكو لبملا لك

 ءاقنم دعاس ًاعمنيدلاو علا ةنيدم هسأر طقسم ناكأملو . ةيماسلا

 دينصوهو حبصا اذهلو هجتم ن->ااههيبجوبو ءنسعاوش اع ىلع

 نم ًاملضتم ةجهللا قداص ةمهلا ديعب ةائفاللاىوقرطاخلا دقتم ْنسلا

 . امم ةيويلدلاو ةيثيدلا مؤلعلا

 .هندلب لقا خمجاشم ضع نم مولءلا “ىدابم د>ا قهاراملو

 قطنملاو ناسيبلاو ىئاعملاو ريسفتلاو هقفلا ذذأف هدشأ غلب ىتح

 سهاوإلا|بحاص نسح دم خيشلا نع ةيلقتلاوةيلقعلا مولعلا نماهريغو

 قراهس الو قارعلا رطق ىف هرصع ريهاشم نم اذه ناكو ( هقفلاىف )

 قرقرأملا قيقرلا قئارلا هرعشب رهتشا اخلاص ديسلا ناالا فدتلا

 . نادو صاق نم هرصع ةمنا قابسلاب هل رقا ىتح

 (هقلخو هقلخ) (©)
 ىبب ةرمج_برشم نوللا ضيبا ةروصلا نسحالاص ٍميسلا ناك

 تينذلالا طك كلكألا , مقا نحاحلا لنا ااثاقعاةن 0[ اعلاف



 معا ىوزقلا اص ديسلا

 نيب ءابمىف رعشلا دوسا اهزرإ ةهنلا عساو امهقرزا نينبعاا لجأ
 قيقر مفلا طسوتم نيبراشلا فيفخ اهلك ةيحللا ليوط نيتنجولا
 ليوط نانبلا فيطل نيمكلا نش نيعارذلا ليوط امهسعلا نيتفشلا
 ًافيعض الو ًانيدب ًانيمسال ء اضعالا ناير ماظعلا ندخ داجتلا
 ”افحت

 وهوءؤدهاشي ناكاموكولسلا نسح بدأ الا ريثكن اكف هقلخح اماو

 هيقالي نمي شومابحلا قلط ناك هنافةشاشبلاةيسامالا ءاانبا ىف ردان ىعأ
 هيلا رظنم داكت ال راقولاو هدؤتلا نمميظع بناج ىنع كلذ عم ناكو

 ايازملاولاصحلا مرك نم هيلع عبطامل هتمس نساحمب كبلق ب والا
 قيرطلا ىفنا ءادجتسا نا ًادبا الئاس دربال ناهتداعرم ناكوةفيرشلا
 . ةماعلا ىلاحلايف ناو

 ملفت تناك هرادنافةياغلا ىصقا ىف هيرئاز ماركا بح افايضم ناكو
 هيف لبقتسي ناكو (هناخ ناويدلاوا هناخ هودلا) وهو وهلا نيمسقوملا

 تببلا وهو مرحلاو موي لك تارشعلا نود_ءيو فويضلإ
 ءايدالاو ءاملعلاو ءآرعشلا هسلج باتي ناكو . ىكسلل دعملا

 هروضح ثيدخلا ىرج اذاو مهتاقبطو مهبناىم فالتخا ىلع ءالضفلاو

 وا نيدلا وا باد الا لوصا فلاختام هب طلخي نا ىلع دحأ رس مل
 هناك دح هادعتيال ًادح هل عضي ناك هلال تاوادعلا ةحار هنم مشي
 جاتحا اذا ةفاطالاو ةقرلاو بد“ الا ىبتنم ىف ”اءزو روضملا عزب ناك

 ةلماجلا نم ةروص نسحاب ًازراب اذه هلمع ناك املو كلذ ىلا سم”الا
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 ىبوزهبا خاص دنسلا انف

 (هرمش) (0)

 ماعلا سفنلا ”هلوطلا دياصقلا مظنوهتلادح ذم رعملا لاق

 معاش ناك هنا هيف لا نا حصي ىتح فصولا ىف عدبادقو تاينالا

 ! ةيورغلارردلا همسا هسارب 1-ماق اناوبد عضو دقو ًارحاس

 #الاو نيملسملا ىن خدم هعوضوم . ةيوفطصملا ةرتعلا ءاثر

 ممم ىف ةدد مصق ةريشع عبرا ىلع لمتعي ناويدلاو رشع ىنالا
 دئاصقلاو نيتناملا ىلع ديزت ةديصق لك تايساو . هللا تبسن نملك

 . تيب فالآ ةثالث زهانيام ىلع لمتنت اهلك

 نييفاتخم همظن عوضوم ,جلا ريبك ناث ناويد هلو
 رخآ ىلا ءالرو لزغوبسنو رعو رمكحو ردرور ف صوو.ءانثو عدم

 ايا ىف هدئاصق بغا دشنادقو رعشلاباوبا عيمح قرط هنال كانهام

 بضاوملا درج و مظنلا نم لله لازام مث هءابش لبتقمو هءاها ةضاضغ

 مرواجت دنعةتب هلع عطقنا ىتح رسعلا مدقت بسانبإ الام لك نم
 رتعال نادل كىزاسنالا نأشو ةصقنمرعشلا ريتعي ناك هنال ةلوهكلا

  امع هسفن مطفاذهلو ضيا صئاقناا ىشاحت, نا لب طقف مان آلا

 :ورغب نيدلا مع معلإب دارملاو غرفتلا لك عا غرفت ىتح . هيلا

 . العلا 8 ءااسلخلاو بابحالاو تيبلالها الا هرعش ىفحدمي الزاكو

 5 حدهم نا هل قح نمو
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 ذههنا رصن_ تح رصق
 ( هتاقوو هدالوار هجاوزو دادنبيلا هلاقتلا 4

 دادغب ىلا دعصل ب فجنلا ,ةءرمع لوط مهل حلاص ديسلا نا
 هذاتسا ةئبا بفجتلاىف جوزأ دق ناكو ( م اه48 )ه 1؟هو ةنسىف

 دادقب ءاجاملو روكذملا يهاوجلا بحاسندحدمم خبشلا هملعمو
 . رامصلاب ريهشلا ىلع دمم جاحلا ةنبا جوزك

 يدهمديسلا : مهف نونبلا اما .قدانب تسو نينب ةتس هلدلوو.

 رهام ًادبجع ً؟سعاش ناكو ىضار ديسلا : * ةلبضاف كاملا ناكو

 ءاهبو ”اظنورو ةايسح لصأالا داز ةديصق سححاذا ناك سيمختلاب
 مهوءاانبا بقعا دقو عئارلا هظفلو عيدبلا همظن ررد نه هطسحامب

 :5 مهوباو مه اوفوتدقو دمحا ديسلاو داوج ديسلاو دوم ديسلا

 نايحاهو ىلع دبسلا ه نوسح ديسلا 4 ىقوت دقو رقاب ديسلاو

 .٠ ناقزري

 رهظلا دعب ةعملا را دادغب ف ىروزقلا اص ديسلا نوت دقو

 ناكو ( م امه ةنس ىتاثلانوناك4 ) ه 1م 1 ةنس نم ٍلوالا عيبر
 . فجللاىف تنفدو هتئج تلق مث ةنسا هم ءااهز هرمع

 ([ 25 ] رصن تخيم رصق

 .قرشلا لامعلا رصق نيرصقلا نيب ةداجلا هذه طسو فو

 ىلا يري جودرم ( عساو ميظع بإب ) جار قرششلا بونإلا رصقو
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 رصف تخح رصق اهني
 فقوتسي ىذلا نا ىلع . ظفحلا نسحا ظوفحم وهو اذه انموب
 فطاوع هيف ريو رئازلا لوجتملا رطاخ و رئاخلا رظانلا رصب رئاط

 ًاعقن رجالا ىف ناشوقنم نازرإب ناشقن وه باجعاا بجعلا
 رحسي وبولقلا عم اج ذخاي ًاعئار اقئاار اعيدب انقتم ًامكح أةيقد
 نيعئارلا نيشقناا نيث_ه ن٠ سف لكف ىري انتف ابتفيو تابلالا

 للاخ هاا و.ضانضن ةيحناسلهنال.روثلاك ىفارخ ناويحوا رود

 . غوارم حاسمت قذع هقلعو .لئاشب رقع بنذ هينذو ٠ رزه ريب

 شقنلا ىزرابلا نيببجعلا نيببرفلا نيئاوبملا نيه رظن نمو
 داق اوناك نيمدقالا نا : ”ابئاص ”امكح مكحي نا نع كلامال
 ةيافغلا ىصقا اب اوغلب دقو . ةعانصلا هذهىف ناعمالا لكاروتتما

 ٠ ىرملا داو

 مالك نم ع ٠ ةداغا هده نع هجراخلا ناطيخأ اماو الك نم ىهاظلاف . ةداملا هذه نع ةجراملا ناطحلا اما
 رفصا ءاالطب ةيلظم رجآ نمدسإب ةنب زم تناك ابنا نيخروملا
 - . ءااضيب ( ١١ ضرا ىلع ( ىناشاكلاوا ىناثبقلا ىا ر ٠ انيلاك

 بوعلا ضرا : لاق . ىزاجلا اهاشم انه ضرالاب دارلا( ) ١
 * ىرخا هرابسوا ء ىرخا ناولا همم نكاذا هيلع بافلا هنول : هريغو
 تناك ناو ةحيصف ةيبرع يه, هيف ةيعرف ناولا دوجو دنع ىلصالا نولاوه
 طوطخ اهنذ « ءآرج هضرأ ء ف.رعم درب : لاهلا : جاتلاىف لاق ٠ ةيقام
 ظفحات . ةيحيصفلا ةيرملاب ء ةمقرلا ٠ ًاضيا ىهو "و90 « . دوس

 6 لا ثلا لا لالا هيما اولا 000 3 و



 اقناع رصن تح رصق
 اذه نه ريخالا مسقلا دهعتنو ثحبلا سوق ىف عزنن نا لبقو

 لال ل الا هذه ”ةيننه ردافت هيف مسق لمجأ وهو درمملا حرصلا
 روزتو ىمظعلا ةدالا ربعنا قطن حصفا مّتالا اهناسلب ةقطانلا

 سدقموريغص انف ىع لمتتي لكيهلا اذهو ؛ ةرهرا لكبه سراود
 « ةدوبعملا هذه لاثع ايف عضو ناك ( نشوروا ةنزور ) ةاكشمو

 بهذلا نم ةبق اهياغ دقعدق ناكو ٠ زيربالا بهذلا نم لاثعلا ناكو

 تاقثو ةاورلا انباا هلقنام اذه . ةيلاع نكت مل اهنا الا اضيا صلاخلا
 اذاف. ءاامنالاكإ: ىف ةفعتكملا ّمرلا ىف ًارطم دجوو نيخروملا

 ابلع قرشت امنح ةئلالملا ببقلا كات قلا7 ناالإ روصت اذه تملع
 دال ىف. اننلا اهديكتدنع اه داونا بيد اهيلع ضيفتوا سمشلا

 ىفو . ميدالا ةمحانلا . ريثالا ةفافشلا ءآ وهلا ةقئارلا قرشلا دالبك

 دقو ءارتم ةلايلث ضرعيىف رث» ةئامس ىنا ةئامعبرا نم هلوط رصق
 ةميدبلا ةعانصلا بئاسغو .ةعيبطلاو نوكلا بيجاعا عبمج ةبف تقفدت
 ةعيلسلا هعئارلا وهرلا نساحمو

 قرشلا بونملا لدجمي لصتم هناف ىبرعلا بونلا لدجم اماو

 «ةددعتم ف غو تاهدر ىلا ةموسقم. ءآ ىغءآ روق , ةمخضةمخف ةينيإب
 هتيشاحو كآلملا ماق» ناك هنال . ٠ اعمج اهلك روصقلا رئاس لمحا وهو
 «ء شرملا ةهدر « ةريبكلا ةهدرلاتدجو ء درمملا حرصلا اذه ىفو

 كانت هيف دقعيو . ميظملا هساجم ةيغاطلا اذه ايف عمج ناك ىتلا

 اسهلك ايندلا عاضخا اهام مم ضرغ ناك ىتلا . عماطملا لب دصاقملا
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 رصن تخم ريصق نفأ

 اهدي نيب ىذلا ىخادلا « انفلاو ع ةحدرلا هذهف . هاوس ىلا

 ةدهاتم دهاشي نا عيطتسي ينارلا نا ىتح ظذحلا نسحا ناظوفحم

 دهعملا اذه ىف انفقوق امهيف ةشورفملا ( رج"ألا ) قيباوطلا ةقداص

 ةيضاملا نورقلاىنع هقلطذو ء رظالا ٍرئاط هيف حرت ةاليوط ةةوقو

 كل: رضحتسيو . لالا مله يفقاحيو بهذ ةضرتاملا ةءاملا

 ايف ثعبسو . رصبلا لب اييحمو ٠ داو ةرضاح نم.ةدبابلا | مالا

 ردصي ناكام دها_ثيو اهنواسمو اهساحمو. ام ماظمو ةاملا بيد

 اشينيف ء ضقت رساح وهو ةرضاحلا مايالا ىلا هديعت مل . اهباححا نم

 هركفلاناسلن ناسالا كلذ نالءيقلا اهدارباعسبال وا نع حيصق ناسملا

 ةملولا دهشم ىلاسحلا رئاطلا اذع ان ه_وسامتو . مفلا ناملال

 ليزتتلا ان اوريو لبإب كولمرخآ رصغلعب اهلوا 7 ةريهشلا

 كلناك كلءجت لب . اًقيقحو اهتروصب ررمالا كرت ليسافتي زيزعلا

 .قئاقجلا كت لابخلا انا رشت دقلو . _ الا نيوعدللا كلوا نم دحاو

 طئاخلا يلارظننلا اننيعا انعفر انا ىتح ءروشن ىا اهئاقدنم ةمض راثلا

 ء ةيرسلاوا ٠ ةبب رفلاوا ٠ ةبيجعلا ظافلالا كلت هيلع تبتك ىدلا

 لماثا !مطخذا ةيهلالا حمالاو ىلوالا لب ٠ ةمسلطملاوا,ةي رحسلاو

 ءةظقبلا. لها ن. الع ةلفغلا لها نم. انبلا اندكأتق . اهر رف ءهوهع

 ء لاخلا ماع ىنانلاو . لوقعلا ىهبتتم نم ال. لوهذلا لها نمو

 , لاثملا ملط ىفال

 م6 نسرف ء لق. امد! ةثالث الا نع امو . لئافلا نم اهلاف
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 معا رصن تخ رصق

 ىف نود ام بجتا نمو ء بتكلا ىف بتك ام لوها نء اهنكل
 لايئاد هلوؤموال فيك . هللوات ققحت ام لهذا نمو . فحصلا

 ىذلا نطوملا وه فقوملا نا هلك اذه ىنع تدز اذاف . ريبكلا ىنلا

 ضروك حتق ليلق دعب اهقع ىلا ةمووعملا ةملولا كت هف تلوا
 الام هلدلاو ناسللا لاقتعاو سرخلا نم انالون ام نا تققحت لبابل

 ماوعا ةدّئابلا ماوقالا كئلوا نيبو اننيب لصافلا ناكناو هيلع ديزم
 . ةديدع روصع لب ةديدم

 نا نم ًافوخ . انرز ام رثكأ دابلا اذه ىف روزن نارسجت ملو
 نحن وان وهلا ىشع انفيضم ىلا انعجر اذلو.انا وقروخمت وانط اشن بسغ لكي

 . اهسرطغو اهايربكل كيراهدإبا ىتلا ةمخضلا كلامملاكل: ىف ركفن
 هذه ةِينبا رئادكح ىبم هلاف ىرقلا لزم اماو

 فرغلا ماج هيلع لطت ءاانق اسف راد نعةرابع هلا ىا دالببلا

 نيسدنهلا اهنكاسب ةردج ةمهافر تاذ ةعساو ىعو . ىلالعلاو

 ةودع ىل_ع ةينبم اهلا رادلا هذه تانسح نمو . نيرئاملالا نييقنملاو

 دهع ىف هلع ناك ىذلا لوالا هقبقع نع "الدق لوحت دقو . تارفلا

 بواجو 5 راهنالا قفديو 6. راجشالا دوجوو اذه . لباب ةراضغ

 اتتركذ . راكفاللو راظنالل ةرحاسلا نطارملا كنت ىف . راطالا

 الجو . انناولس باتك انذ_خاف . رايدلا هذه ىلا دوهلا ىنن»

 : هلهسم ىذلا رومزملا ءاذ وب انذخاو . ليلجلا ربلا اذه طش ىلع

 . ةااغلا ءتاسرالا هذه ىف 'ىثنأ ىذلاو « لبإب راجلا ىنع»
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 مصن_ تح رمق نيا

 « رادحتالا لك قفالا ىف ردح سمشلا تناك ةانمالا كنت قو

 دونج انسربجاف . رافقلا كث لامر ءارو « راصبالا نع تباغ ىتح

 انلواست لالخ ىفو ٠ ماركلا كاوا راد ىلا ةدوعلا ىع . مالظلا

 نع اهلكاهعيضا وم جرختم و. مالكلا فارطأ بذاجت انذخا . ماعملا

 ٠ مايالا عئاقوو عيراتلاو رفحلا روما

 ءاناوقل ”اعامجتسا هيلا ةديظع ةج احم انرعش مونلا تقو لبقا املو

 وهام رؤزنل تاعاس تس انباود ىلع ريس نا ىلع انمزع دق انك اننال

 ( لئاف مبظو ) ضعبلا هلظي ام وهو . تارفلا فط ىلع عقاو

 هيمسلو « ذورمت جبد خييداتلا بتك هيمستو . لبا جريد : هنا

 «ذورع نريد وا<سربد : اذه انئمز ىلا دهعلا قباس ذنم برعلا

 ىارلاو. اذهديعب هر كذذس اك تاحوتفلا بتك ىف هركذ درو دقو

 ملكش ىذلا « وبن لكبه د اياب ىه ضاقنالا هذه نا وه مويلا حجارلا

 . لباب هب رحتمت تناك ىذلاو ىنلا ء'ابعشا هتع

 داك امو « ةيبط تناك ةلذلا ناف رمالا ةقبقح نم نكي امهمو

 وه "امهم ايود انراوج ىف انعمسو الا نيالا حابصلا نيبح

 نينفي نحطلا ءاننا ىف ٠ اسنلا تناكو )١( شيراوملا ةهدعج

 مالكانركدتو "الا كلذ انعم امو . دحاو منن ىلع ايجش ءاانغ

 )١ ”امسا اهلو ديلا حر ىه شوراج وا ةشورا اهدرفم١ شيراوجلا ٠
 ةشجلاو ء شِلاو ء ةيبرغلاو « ءآدبكلا : اهنم ىحمفلا ةيبرملا ىف ةديدع ٠

 ديلا ىحرو
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 فدع *'افلحلا روصقاياَإ
 : لسكلاو فرتلا ىف نيير ىتاوللا لباب تانبل لئاقلا ىنلا ء ايعشا

 ىلع ىدجا ٠ ليإب بني ركبلا اها ٠ بازتلا ىلع ىساجاو ىلزنا د
 دعب نم نيعدتالو . نينادكلا تنب اي كل شمال هناف . ضرالا

 ىرمشو كيباقت ىثكا . قيقدلا ندطاو ىحرلا ىداخ . ةفرتم ةمعان

 ىلع ىم نا بجعلا نمو . ب ( 7-1 : 407٠ ايدشا ) ليذلا
 بقام ىذلا باقعلا كاذب ذكسحي امر ملو روصعو نورق برلا مالك
 روصتن انك ٠ . هللا بعش ءارع 0 يىماذعلا ةسدملا كالت 3

 ىودي ديعولا كلذ كمئاد مسن اننا ةءجعجلا كلت انعاسس دنع
 ةنيدملا كلت ضرا ىف تادولوم نك ءااسنلا كل لعلو . انناذآ ىف
 . ةميظعلا لياب ةعدقلا

 ( ىقمركلا نيون فسوب بالا )
5 - 

 ءارصاس ةنيدءىف . اةلخلا رو هق اباَعب

 سماخلا هزجلا ىف امل عمات
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 ةفيلخلا رصق
 هجوم. تناو ( طوطبلا ما ) وأ ( عابسلا "كرب ) تزح اذا

 ىلعافت رتم 666 نع لم ال ةفاسمتمعطقو , ىبرغلا لامعلا ىلا

 ضنلاو:: قلنا علعش ) ءآسماس لها دنع مولا رم سس



 م افلا روصق اياَع نك

 ىف هركذ يم يذلا وهو . دحاو ينملاو ( ةفيلخلا راد ) : هيمسي
 . سماحلا ءزيلا ةلاقم رخآ

 روهشملا ( ىرسك ناوي ) هبشلا ضعب هبشتف رصقلا اذه ةئيه اما
 ًارزم وليك نررشع ةفاسم ىبع قرشلا اهناج ىف دادغب قرش ىف مقاولا

 هجوب رصقلا اذه سما نم هيلع دمتعي ”اثيش عن الو . ابرش
 ةفلسخلا لهجتأ م هلي ناكةفيلخ ىا الو ؛ وه نا الو . دبكا
 اندب امىنع رثعل مل نحو « هيف نإ ىذلا ثقولاو . هيلا بسن, ىذلا

 بهادعش م أ انب وه دهاشي ىذلا ذا ةمالعالوةباتكأل ٠ اتياف ىلا
 ء ًارتم وليك براق ةحاسم ضرالا نم شرفا دقو ءاامسلا ىف
 مهيندعر ملاعلا اوخود نيذلا نيسابعلا ”افلخلا راثآ نم كشالو وهو
 آر روصق اير لب ًارصق اهيف ديش ءآيعاس لَ نم يه ذا« مهتالاضحو
 روصق هركذ دنع همجعم يف توقاي لاق دقف ٠ لكوتملا اهس الو
 : مآ سماس

 اهئاذ# ىف ( ءآسماس ىنعي ) اهءانب ”اضيادشرلا داراو د
 نفح ديشرلا ناكو ... ةرساكالل ناك دق ميظع را ءازإ ارسمق
 هزإللا ىف هركذ سم ىذلا وهو ) ( لوطاقلا ) هامس ًارهن اهدنع
 مصل 39 مث ٠ ًارصق هدنع نو دنجلا ىلاو ( ةلجنا هذه نم عبارلا

 . الخلا نم دحا نيل مو ٠٠ سائشا ءالوا هيهوو ًارصق ءانع "امضي
 رصقلا كلذ نش . هانب ام لكم ةليلإلا ةيئبالا ندم ىأر نم رسب
 رصقلاو ٠ مهرد فلا نيلالث هيلع قنا ء ( سورعلاب ) فورجملا
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 ه مهرد فلا ىفلا ( ديحولاو ) . مهرد فلا فالا ةسمح ( راتخلا )
 فالآةرششع (جربلاو ٠١ مهر فلا فالاآ ةريشع(١)  ناديسلاو )
 )» حيللاو ٠) رمهرد فلا فالا ةسمح ( حبصلاو ) « مسرد فلا
 فالا ةريشع ( ةيذاتبإلا نائب رصقو ) ٠ مثرد فاا فانآ ةسمح

 .٠ مسرد فلا فالا ةسمحخ هلفسو هولع ( لتلاو ٠) مهرد فلا
 ءامهرد فلا ةئايسحح رخصلا ناديم ىف (؟) ( قسوجلاو )

 ةلمهم لاد اهيلي ةدحمأ ةانثمء اي اهي ةلدهم نيسب نادبسلا )١(
 حسا ىف ةفحصم ةءكلإ هذه ثدرو دقو . نونو فاا اهدعب

 3 ٠ اءااوةثلثلا ريثلاب (ناديشلا ) مساباهت ركد د ةيلرفالا ةحسالا ةعويلملا

 نيسلاب ( ناد_سلا ١ مسار ا ريك ذ ةس ٍيرصملا ةخسنلاو .ءتاتملا
 ( نادبشلا ) مسإب طخلا خسن ضع ىفء اجدقو . ةاثملاءآ ايلاو ةلمهملا
 حصالا 5١ ٠ هارث ىذلاو . ةيشحنأ ةدحوم 1 اهدعب ةثئاثم نيثب ىا

 ىف ةفورعم ةداملا هذه نال ةبتح امش و ةلمهم نيس نادبساا

 نا م5 دج ىف ليج مسا ناديسلاو ةلوهجف اهريسغ اما ةيب هلا
 .(لتلا ) همسا روصقلا دا

 باتكن مرآ لحلو (ىناقاطا قس رمل )مسا ىفوقعبلا هرك كو

 لزتف مصتعملا نلكوتملا رفع ىلوو ه#م» ةذس ىف قثاولا ىقوتم د
 هقاو اذه قوراهلاو ) مصتملا رود عييمج ىلع هرأ ماو ىوراهلا
 با توم دعبقئاولا وهو مينلا نب نوراه مان دقو ةلجد ىلع

 فورعملا مصتعملا رصق رصتنملا ادع هنا لزناو ةفالخلاهتلوت دنع

 . قسوجلاب
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 ىذلا وهو ) ٠ مهرد فلا فلا رشع ةسمخ ( عماجلا دجسملاو )

 اراوكريو . ( ةيولملا دد.حسم مساب سماخلا ءزلا ىف هفصو ء اج

 ( دئالقلاو ) ٠ مهرد فلا بلا زينل (ءاطخ وهو ناوكرب ىوريو )
 (درفلاو ٠٠ رام فلا ةثاع ةشا ايف لوجو . راثد فلا نسج

 هل لاَ ىذلا وهو ( ةيكوتاإب رصقلاو ) . مهرد فلا فلا ”هلجد ىف

 نرشعو ةسخ ( وهبلاو ) ٠ مهرد فلافلا ني ( ةزوداملا )
 ناكو ... مهرد فلا فالآ ة-مجخ ( ةؤلؤالاو) ء مهرد فلا فلا

 نسما . هريسغ وا ًارصق مدح ا ىن اذا وتملاو قئاولاو مصتغملا

 ىرفمملا ىف مههلا نب نع لوق كلذ نف ًارعش هيف اولمعي نا ءآرععلا
 .٠ لكوتملل ىذلا

 اهرادقا ردق ىلع ىنن كولملا نا عمسا تلز امو

 لاحرلا لوةع نا مل-ءاو

 مامالا ءا انس انيار املف

 سراف اهرث مل عئادب

 نولوالا ديش اممورللو

 ةوحئن اهل سحي انكو

 نيملسملل جتحت تأشناو

 نوبعلا ابفرفاست نوح
 موجنلا نأككلم ةبقو
 ىلإ امظن سفاسفلا نمظذ

 اهراث !اهيلع ىف
 اهرادىف ةفالحلا انيأر

 اهرامعا لوط ىقمورلا الو
 اهرارحا راثآ سرفلاو

 اهرابج ةوخم تنماطف

 اهرافكو اهدحلم ىلع

 اهراصبالا تلح ام اذا

 رارتمإ اهيلا "ىشت
 اهراكباو ءااسنلا نوعل
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 اهرابخا ضعب هنيطايش هل تدا نابلس ناو
 اهراطخا لضف اهمدت مئاه ىنإ نا نهال

 لب توقاي اهركذ ىنلا روصقلا هذهل ًارثا مويلا ىرت داكت الو

 ةركدتفوس وا هان ركذ اماالا اهئامسا نم عمست الو

 ةفبلخلا رصق"؟
 ملرةيلدم نع هعضو نحو هئانب ةناصرو هآ م كنئبني رصق

 نممظع رثا اذا وهف . حرصلا الذ ءااني تلتىتلا روصعلا ىف 'ىح
 دي'ويو . مصتعملا ةشبا نم رصقلا اذهنانظنو .ةدلاخلا قارعلا راثآ

 عراشلا دنعو هصخن اذهو نادلبلا باتك ىف ىبوقعلا لوق اننظ

 نومه راد ,ىا ةماع عئاطق هفو (لوالا وهو ريبكلا عراشلا ىا)

 ىو ةفيلخلا رادو ةماعلا زاد باب مث «... قئاولا وهو مصتعملا نب

 عراشلا نع لاق مثد..:سيخاونيزمالا موب اف سلجم ىتلا ةماعلا راد

 روصقو ناتسبلابايىلا(تاءاطقالاعوميىا) كلذلصتي ود... ىناثلا

 رادبحاص ناكو روصقلا ىنو تاءاطقالا عطقا ىذلاو ها «. ةفلخلا

 ةفللخلا روصق ةشإ نمرصقلا اذه لعلو . هللاب مصتملا وه ةماعلا

 دحاو رصق وهو مولا هاري نم نالعمللاب «ةفيلخلا روصق» اولوةبملااو

 ”اقيبطت درفملا ىلاهتعلدمي اذهلف اطخع عملا ظفلب هامس اذا هنا نظر

 ىلع ىرهجلاو (« ةفيلخلا رصق» لوقبف عقاولا ةقيقح ىلع مالكلل

 نع ملكلا فيرحت ىف قارعلا باسعا دئاوع فولام نم ننسلا اذه

 . اهمشا
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 هيمسي ءأ ىماس لها صعب نال ةماعلا راد وه موبلاىربام لعاوا
 نوظلا“ اضياب رش مسالا اذهو.اذهقيوف هان رك ذاك(ةفيلحلا راد)مويلا

 لكوتملا هدلولوا مت ءالز وكب نادبال وهف ركىنعو.لوالا ىارلا نع
 3 رغا هللاو

 ريك اوياوه:. مويلا ىريام ىنع رصقلا اذه فدو نآالا كنودو

 رغصا نارخأ ناناوبا هينناج نع ةلاقلل هداه ردص ف لوقلا انفلساام
 اما . ىنرغلا لاءشلا لباش «(>حوو ٠ ”اءاضتراو ” اذ رعو ”الوطهنم

 راثما ةيئامت هضرعو ًارتم ١ غلبيف طسوالا وهو ريبكلا ناويالا لوط
 ىلا ذفني باب هلخاد نم هرخآ ىفو . ارتء ؟8 هعاشراو ٠ ”افصنو

 بالا ضرع اما . ىرخالا ةهلا ن٠ ذفنم هل سيل ريخص راوبا
 ضرعو . راتما ةسمح هعاشراو فصنو راما ةثالثف روكذملا
 اما . راتمأ ةثالث ناوبالا دقع فرط هيلع ىذلا رادجلا
 امهم لك لوطف ريبكلازاونالا باج نع ناذللا ناريخصلا ناناونالا
 ةرششعو اضع رتم فصاو راثما ةعبرا ىف . فصنو راتما ةسقخ

 نارتم دقعلا افرط هلع موش ىذلا طئاملا ضرعو . ًاولع راتما

 اما . ةريفص ةرجىملاذفسإ با, لخادلا نم اهنم لكلو . ةاضيا
 ررتم فصلو راما ةثالل هعافراو نارتش بابلا ضرع

 قاباطلا وا رج الاو صخلابف مخفلا حرصلا اذه ءاانب اما
 دقو « ةيونملا عماج قاباط عون ن» قايادلا اذه ضعبو ٠ ىلادكلا

 هدوقع لكو ىناداكلا ىا روكذملا ريبكلا قاباطلاب هز شرق
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 ع سانشا روس

 ٠ [نةلااما .. راتما ةعبس امهم لك لوط ناءانف هبلاج نعو . ةسوقم

 . ناثلثهنم قبو هئأث طقس دقف قرشال لباقملا ناوبالا نير نع ىذلا

 همم ٍلسو ءاث مده دقف برغلل لباقملا وهو لاءشلا نع ىذلاو

 ء اش قرشلا بونحلا ءان روكذملا ناونالا ءاروو . دحاو ثلث

 ىلا دتمو. همسرالا ”ىشاا اذه امو هب لصتم وهو 'ىث هنم قب دق

 هلوحو رتم فصنو راتما ةينامت ةفام ناويالا ءارو ىم قرششلا

 اسهكارتل ان ايلاخ اهضرا نه ربش عذوم ىرت داكلال ةج ضاقلا
 لامشلا هاج لقوا قرشلا هام ناوبالا حاتس قوفو . اهرئاكتو

 ةثالث ءااهز هولع ئاسبام امه ىو !هماظع» طقس دق ةفارشش قرشا

 . ”الوط فصخو رتم ىف راثما

 ضعنالا هن فاي ملو ىلوالا هيه كئام ريبكلا ناونالاو

 رتاولك بارق طشلا نيبو هنيبو ةراجحلا
 ساتشاروس +7

 ءأ ماس ىبرغلا لايشلا ةهج ند تم 1300 وح دعب ىلع

 وهو مويلا اذه ىلا فورعم مدقلا مالا اذه . سائشا روس

 ( مصتعملا ىا ) عطقاو » : ىبوذعيلا ل3 ىرتاا سانشا ىلا فاغم

 نم ةدع هيلا مضو ( خركلا ) فورعلا عضوملا هباتصاو سانشا

 الو ... ىاوسالاو دجاسملا ىني, نا هرماو لاجرلاو كارنالا داوق

 ل كولم نكو كرثلا كيا ىه مهتما ءارتش' كول لراوه ) ١(
 . ممن نإ نوراه ىلا مزاح نبا

00091 
17 



 ساشاروس نا

 ىمسو هعم هاا عطقأو برغم ٠ انبلا رخآ ىف ىرتلا سانشا عطقا
 هريغالو رجات نم بيرغل قلطي الزا هيما ( خركلا ) عضوملا
 ىنمث ... : توقايإ لاقو ... نيدلوملا ةرشاعم قلطإ الو مهترواجم

 مض نمي ىانشا لزناو ساشا ءالوا ةبهو ًارمدق ءاضيا مصتعملا
 نم ىا) ام قبب ملو ... زوريف خرك وهو ءا ساس خرك هيلا
 ىرخا ةلحعو ىدهملا مئاقلا بادرسس هب ىذل' عضوملا الا (ءأ سعاس

 00 ءأآ ساس خرك اهل لاش اهم ةديعلا

 مواطنو . ييغالعتاعاق تافرش نع ةرابع وهف رولا اما

 هتحاسو رابكو راغس لولت نع ةزابع اهلك هتحاسو صولا نبللا
 ديزياعرر لب ٠ س.اخلا ءزلا ىف هركذ راملا ىيع روس ةحاسم رده

 تناو هتزج اذاو . ةرباك ضاقنا ةعبرالا هيئاوج ىفو . ليَ هيلع

 قب رط ىلع ًارتم ( 60) وحن ةفاسم دعب عشت ىنرغلا لامشلا ىلا هجتم

 فلد ىبا ىلا دعو 0 نررشع ءااهز هضرع عراشلاب ( )١ هيبش

 ةريثكق رطوكلامهيبئاج نم بعشتي هناالا تارتم ولك ةسمخ بارق

 . ءآيماس نع دءبلاو برقلاىف اهتافاسم توافتن ةقيض مويلا ىه

 نادلبلا باتك ىف ىبوقعللا هركذ ىذلا عراشلا هلعل )١(

 ىتلاىعو خركلاب ىتلا سائشا راد نم مظعالا عراشلا دمو ... لاق

 ىلا ىا ) هروصق ىلا خسارف ةئالث رادقم ناتاخ نب حتفلل تراس

 لعجو هثريسيو مظعالا عراشلا ةنم سانلا عطقاو ( ةفيلخلا روصق

 « ... عارذ كأم مظعالا عراشلا ضرع
 00091 عارذ ىف عملا عراشلا ض



 انفع بسد وبر

 ا )١( دولا #
 « فلديبا د ىلا كب ىهتشي ناعمالا لك عراشلا كلذ تعنما اذا

 دوس راسغىع صجلاو قاباطلاب ىبم روس هل دجنسم نه ةرابع وهو

 اما . للقب هربكي امير لب ٠ ضرعلاو لوطلإب « ةيولملا دجام

 ”ءانب ىوقاو ةيوللا دجسم قالاط نم اسمح ربكا وهف هقالاط
 .نارخ ألا نايئالا ىقيو هنم نايناج طقس دقو . ”ةسدنه ندحاو

 لب, ةلوتفم تسيل اهنا الا ةيولملا دجسم ةرانم ةثبع ةرانءهفو

 اههالعاو ًارتم ( 1م ) وح اهافسا .طبحم غل ةليطتسم ةريددسع

 ارتم ( ٠6 )وحن ًاولع ةيولملا نود ىهو . راّمأ ( ٠١ ) بارق

 ًاتم(١7)ااهز ءااملا نيبو هني ةلجد نه بيرق عماملاو

 هيلع تناك دقو ٠ ( ىصاصرلا ) رمت ردص ًارتم ( ه0 ) وحن هقوفو

 مويلاتمدهت دقوقاباطلاو صيحلاب ةينبم ةيصاع ةرطاق دهعلا قباس ىف

 .رآلا ىوس ام قس مو

 ضرا ىلع شرتفتلولثو ضاقنا ”ا,سغو ةقرش فاد ىبا لوحو

 ىنالاركذ دجم مل انئاف .انه فلد ىفإب دارملا وهنمىردنال( ) ١

 مايا ىلا, ىتبهنال ىجعلا فلد وبا .هلعل ومآ سماسؤل را نمنودام ىف فلد

 مصتعملا مناك انيح اهم نيتتس يضق نينس عبسهتف الخ مايا ىف شاعو مصتعملا
 نال ءا يماسيف ميت ناك اهْيح ىرخالا تاونسلا سل !ىضقودادغب ىف
 ةلس فلدوبا ىفولو ه 718 بجر رهش ىف ةفالحلا ىلو مصتعملا

 . نيخدؤملا عيجج هيلع ققتاام اذهو ؟6١
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 ١سداعم رثادو ته ىنع ناكل

 ترسو ضاقنالا كات تزج اذا مث , ةعاس فصن ريسم اهتفاسم غلبلا

 ىف فق اهرداغ ىلا ضرالا كل: ةحاسم ابحاسم براقت ضراىف

 قيجدلا مظاك . رودلا ةيرق

 اهنداعم ذو تيو ىنغ

 ٠ اهتءارزو اهضراو اهؤامو اهؤاوه

 ىف سيلو . ةيذع اهضراو نسح )١( اهخانمو بيط اهؤاوه

 لثم اهتيرث نسحو اه ام* اف موا مئاود ةواقنب ةررهشم ةدلبقارعلا

 انمو. ىلا دهعلا قباس ذنم ةثارأاو ةعارزلاب اهلهارهتشا اذهلو . تيه

 ىهف نييسابعلا دهع ىف سما ةعارترك تسل مويلا ةعارز نكل . اذه

 . اهتراضغ رصع ىف هيلع تناك ام بنجم ركذت داكنال

 نتسمأ ىافولانا ىنملب خاناا ةلك ةحاصف ةعامح ركنا )١(

 اهولمعتسا ىفت ص ديسلاو ىداازوريفلاو ناسللا بحاص نا الا

 برحلا :هكرعم : عاجمجلا : عاجملا نع مهلوق ىف ىنملا اذهب
 بحاص لاق . هبحاص هبف رشإ ال هريغو بدج نم "وس خانمو

 دوهشملا ىنعملب خانملا ىلدعتسا » مال٠ ص سوماقلا ىلع سوساجلا

 هلاثم . حبلا ىدنعو ( قارعلا رايدو ) ةيماشلا راطقالا ىف نالا

 نطو : لصالا ىف نطعلاو .٠ نطفلا قيضي ٠ نطءلا قيض : مهلوق

 وهف .ء املا لوح مهذلا ضامصو . ضوحلا لوح اهكربمو لالا
 ( برعلا ةغل ) ماعلا ىف صاخلا لامعتسا نم
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 نذل اهنداع. ركذو تيه ىنغ

 روابلا

 سطغلاب هج رختسي رولب ةناعو تيه نيب تارفلا رهن ىف ىري
 . محؤافو مهتاب هبا نيزتيف * احالا كلت ىلاها ضعب

 ةرغملا

 ةرغملا همسا بارتلا نم عون ةعاس فصن دعب ىلع تده ىبرغ ىفو
 رقت ضوالا نم نطب ىف وهو « نمرقلا د مهضعب اهيمسيو 008

 . رتموابك فضن وحن هتحاسم

 تيربكلا و"

 ضع ردق دقو ةريثك ثيربك نوع اهراوجو اهتيحاضو تيه ىف
 فلا نيس وحن, ةمهلا هل تلذب ول هنم جرختسي ام عير نيفراعلا
 ؟ ممهلا باتا نيا نكل . ايونس ةريل

 ةروالا

 هسجو ىلع وه ام اهم ةريثك ةروث اهفارطاو اهسفن تيه ىف
 ىف نوكت ام بلغاو . اسطب ىف نوفدم وه ام امو ضرالا
 اهجارختسا تذفتا دق لابع عضب نا ىتح ةعشرملا نيضرالا

 ءارضراعم نودب القفا ىلع اهعببتف اهل ةنهم اهعببو
 ىرجحلا محفلا 7

 مجانم ابهنم ةبقرشلا ةهيملا ىف تيه نم نيرتموليك دعب ىلع
 . ًارتموليك نررشع و, ضرالا كل: ةحاسم ردقنو ىرجح مط
 الا هذه نيدعتب ”هكرش تمتها ول:لوّش نيفراعلا ضعب نا ىتح
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 اهنداعم ركذو تنبه ىغ 0

 ىلكرا ىف نويكريمالا هجر ختسي امم رثكآ اهنم جرختست نا ابنكمال
 . لوضانالا رب نم

 حملا <

 اهنم تارتموليك ةثالث دعب ىلعو تيه نم ةيبونملا ةهجلا ىف
 تيه ىفو ةعفرملا ىضارالا ىف نوكيام بلغاو . لوذبم ريثك حلم

 فيصلا ىفو ًاناصح 1+ ةوقب ءاتشلا ىف ىرجت ةريبك حلم نيع

 . اهحلم ةموكحلا جرختستق دمج

 ىرجحلا تيزلا 1

 تيزلا اهم ةيبونجلا ةههلا ىفو تيه نم رنم وابك دعب ىلع

 اذه ايف ىلا ضرالا ةفاسم ردقو . ةرثكي ( لورتبلا ) ىرجحلا
 ىفو . ديهزإ سيل 'ىثاوهو . عبرم رموليكي نيفقئلا لئاسلا
 « ةطافنلا » اهمسا تارفلا ةفاح ىنع ىرخا نيع قرشلا اهناج

 دوسالا طفنلا اهم جرختستو اهلع ظفاحت ركسلا نم ةعاج كانهو
 . قاوسالا ىف عابيل

 قرولا *١

 نونبر ءآرقفلا نا ىتح ةئيدملا هذه ىف دوجولا ريثك قروبلا
 نم عطب وهو . نيرسوملاو ءاينغالا نع ”الضف هتراجحمب مهتويب
 ٠ تيب طبحم لبج

 ةيندعم هايم لويه ١67

 ا "ين نع تبع قرش نم ماس عيد لع



 موا اهنداعمركذو تيهىنغ

 اهل ةروا-خلا رايدلاو ته ىلاها اهدصقب (« ا! رملا نيعلا ) اهمسا

 . دلبلا ضارما نم ضرعوا برجلاب اوبيدا اذا هب اومحتسلل

 سهوجلا ةيئيربكلا ةيندعملا ءايملا رئاك ةهييرك هتحئارو حلم اهؤامو
 راقلا نويع

 ههاونا ىلع ريقلا ام ىرج نيعا رشع نم رثكأ تيه ىف

 ىبونج ىف رابكلا ىدحاف.راغص رخالا عبسلا وراك وتالئاهر هشاو

 هذه ليصفنكيلاو . امينيب ةطسوتم ةثلاثااو اهيقرسش ىف ةيناثلاو تيح

 : نوعلا

 ”اسبغ ًاربق عيش ( ةرغصم ةملكلاو )« فيطل د نيع . ١

 ةوغر املا هجو ىلعو . ضيا ًاريق ضيقت « ىبهذلا » نيع .
 ٠ نوللا ةيبهذ ةفيفخ
 ايلا رسكو واولا ناكساو ءآرلاو لادلا م « ىبورد » نيع 0

 نيعلا هذه ةحئار نكل « ةانس>اريآ ىرجتو ( ةانمءآ اي مث ةدحوملا

 املا اهنم طبشو ٠ ةدلبلا ن نم ةقيقد نررشع دعب ىلع ىهو . قاطتال

 . مظعلا هدادت5ا دنع رتم فصنو رتم راع ىلا ادعم عفت سمع

 ةقدنبلا مجحب ”التك ”التك ( يبقلا ىا ر رجلا جرخم © املا عمو

 اهرفح نيعلا ماسم دادسنال عافدنالا ةوق تاده اكو . رغدأوا

 هلو ركعابمىجبملا ء املاو.ضرالا قامعا ىف اهراثآ عبط و اهحاص

 فيص ةدحاو هترارحو قئاقد سمح دعب ىلع ميسي مظع ىود

 نيعلا هذه نم جرخمو . ةنسلا رادم ىلع هتيك صقنت الو "اتش
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 كاءي ىذلا ربقلا وهو « ”اطسق د ليست « ةرومعم د نيع .

 . ريقو روفسف هعمو ًاحام (أام ضيقت ىهو « حلملا ١ نيع . 5

 ةقبشإ هلعمسآ هعبلم نم هور دلعو ٠. اتش فيص نخس ء املاو

 ىنعي نم معا دقو . اهموندي نم اهعمسي . زوكلا ةقبقس ةهيش

 1١( 0 تاربد ىلا هجورخ دنع ءاالا ل يوحي م حلا جارختمإ

 ورثكاوا لقا رهشا هس ةدم ايف مه تمور ه0 ل

 ةدم ىلا نيتمتنس نم نركب ضع قوفاهضعب تاقبط حلملا

 يونس ةنمل 2 : طلا نسح نوالا ضيبا وهو «ء ارتمشتس رشع

 دالبلا ىلا وا دادغب ىلا !ب لزنتف نفسلا اهب ندشت ةريثك لامحا

 اذهلو ةرارملاىلا همعط برضإ هتحولم ةدشلو نيئارفلا ةيكارلا

 . طقف عئاتصلل لب ماعطال نويدادغبلا هلمعتس ال

 رم اهسفننب نيعلا هذعو

 علم ب ارتلا نم دودحم ماس ةالا ةدد# ضرا عطق ىلا(١١

 . ًاضيا ةراعملا هو ايف ةرضوملا ةطوحلا ةمطقلا نم هجورخ نع

 ةحوالا ةعارزلا باحصا نم نوبقارعلا اهمسيو
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 وعيريقلاف ةيروفطق ىلع ٍِع

3 



 مو اهنداعم ركذو تيه ىنغ

 . تعملو ترثك اسك ايلع ميقلا اهعمجم ةريغص الثك ءااملا هجو

 غل لشلا ةرردتسم ضرالا هجو ةاوا-لم ىبع ةف ودكم نيعلاو

 هامل امص بازلا نم ةرئاد الا اهب طيحمالو ًادحاو أتم اهرطق

 دحاو دفنم ء امالو اهلا لكنم اهيفبصتو اهيبلع حفضتال ىك ةعبانلا

 تاردلا ىلا اهمو ةفوشكم ةيقاسىف ىرج هنمو. دنزا طلغ هظلغ

 ء املا هجو ىنع ةحباس اهارتق ةيروفصفلا داوملا اما . رواثملاو

 انيك انفو نعكرمت ىتلا ةروهشملاةحتارلا كاآ اهم ثعبنت

 ساو مسا ىف هلرعاتمو روفصفلا صاوخ ”الهاح ناسنالا ناكاذاو

 نيذلا نبّدهلا ضعبل ىرج مك . ةلاحعال قرت هناف داوملا كلت

 رسال اذهلو , ةيعيبط ارا فذقت حلملانيع قاب ئاسلل نوفرتعي

 هعفانمو هطاقتلا ةيفك نولهجم مهنال ةنبقلا داوملا كلت عمج ىلع دحأ
 . + انميكلا روما ىف ةديدعلا

 . ًاطسق عبنت ىهو ( ببس نازو ) « جرملا » نيع 7
 ضرنالو طقق ًاريق رحفت ىهو ( بسابس نازو ) طعاطعلا د مب

 . ء امرطق اهم

 نادم نانإع اهو ( بيس نازو) «برحلادانءز دو

 . ةيدلخا تاهاعلا باحا

 ةجاح نم لهف. ة.ادعملا اهعفانمو اهدوجو تققحت ىتلا نويعلا هذه

 ةلودلا ندم ىغا نم تبه نا لوقلا ىلاةروك ذا قئاقحلا هذه دعب

 بابسا نه اهيف ام رمثتسي وا لغتسي نم ىرئالف كلذ عمو ةينامعلا
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 ”ايئارصن سبق ىشعا ناكله 614

 جترفالا رايد ندم ىدحا ترزول كلا عم هدالبلا قرو ةورثلاو ىقنلا

 تيزوا طفل نم ةديفم ةدام اجفواء املا ةيئدعم ةدحاو نيع اهلو

 نماهبامسا تيارل اهوحنوا روفصفوا تيريكوا حلموا ريقوا ىرجمج

 قفارملانماهيفام( نودمضي)نورتكي ةورثلا باحصا تيارلوا سانلا ىنغا

 ةعيبطلا ىف ام رامتسب ىنع نم نا تققحتو .. انالاو عيرلا قفدنمو

 ققحم نم هللا رسب نا ىسع . مئلاو لضاوفلاب هيلع يت ةعديطلاق

 ىفام فقلتىلا بناجالا انقبس الاو . نطولا ءاانبا نم ىنامالا هذه

 . لمعو ميس نم ىلع مالسلاو . هردق فرعنال انثال انيديإا

 . ىكلملا ىدادعالا بتكملا ةبلط نم ىملج ميهاربا

 ؟ اينارصن سيق ىثعا ناك له
 بالل ةيئارصنلا ءآرعش باتكىف تارق : لاق لئاس انلأس

 هدعذا ”ايلارصن ناك سبق ىثعا نا ىعوسيلا وخيش سيول لضافلا

 يف ىارلا اذه ديؤي ليلد نع هباتك ىف تنحي مث .مهنارعش نيب
 لاقو ( ماله : ١ ) ميلشروا ةنيدم رك ذي لاقو : هلوق الا هف رأ

 ( 8م ص ) : مهنارايدو ىراصتلا تاثويب رباكأ ضعب عدم

 ايهباوبإب ىخانن ىتح م كيلع مح نارج ةبعثاو

 .اهبارا ري مهكاسبقو 2 حيبملا دبعو ًاديزب روز

 ( ىراصتلا نماناكو ) نايدلا نا حيسملا دبعو ديزي حدمي لاقو
 ( 784 ص) : نارجم ةفقاسا بقاعلاو ديسلا حدمب : ليقو

 ...6 ارتعاواببان اهفزاربت اكتيسوي ال نارجم ىديس الا
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 موو "اينارصن سيق ىشعا ناكله

 ماحركوكدلا برحلااحرناف امكيلع اموءنوهصتبلحاناو
 ؟ ”اينارصن ناك هنا جتنتسيل ةيفاك لاوقالا هذه لهف

 سبق ىثعا نا حرص نم ىلع ءانارق امىف رثعن مل. :١ اذق

 قالططا باب نم ىثعالا وا ربكألا ىثعالا "اضيا هل لاشو )
 . ةينارصنلاب نبدي ناك ( بيلغتلا بإب نم وا ظفللا

 هنوكل ىنارصن ةئالف نا جتتتسي نا بتاكل زوجي ال. «“

 ىراصنلا تادقتعم ركذ وا ةينارصن ”اظافلا ركذ وا ”اينارصن حدم

 رئاس باحصا ىلع ”ايفاك هاءالطا نيد لك نم لضاف بيدا لكل ناق
 وا هلوبق جنني ال 'ىث ىلع عالطالا درجف . مهادقتعمو نايدالا
 ىب' حدم دقو "املسم ناك ىثعالا نا لامي ال رق الاو . هب لوقلا

 : ( هتقان لكي وهو ) هلو ةاحبرص "ادم نيملسملا

 ادمج روز ىتح ءافح نمالو .ةلالك نماهل ىثراال تيل 8
 ادجاو دالبلا ىف ىرمسل راغا هركذو نورت الام ىري ىبأ

 ادب هلضاوف نم قلتو ىحارت مشاه نبا باب دنع ىجخانام ىتم

 مكبحاص تدرا : لاق ؟ رصن ابا اي تدرا نيا : ( لثس مث )

 حضاو مالك اذهف ( محو م0 : م ىناغالا نع ) .. . رسال اذه
 . مالسالا ديري ناك هنا ىلع

 بيلصلا ىمس دقو ”ايئارصن ناك ة الاه نا نكمب ال ء

 ءامس هنا اما . مسالا اذهب هيمسي نا ىلع رسجمب ال ىنارصتلاو ”انثو

 : تيبلا اذه نم يهاظف ”*اننو
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 هيراحم ىتاك قل

 - نئولا تيب ىراصتلا فولك هباوبإ ةافعلا فوطت
 وهو بيلصلا تبصن ىراصتلا تناكو : ناسللا بحاص لاق

 : لاقو . انو ىشعالا ءامس كلذلو . هدبعتو هدظعت لاتملاك

 «. بيلصلا نئولإب دارا : لاق مث ( تيبلا )

 ديحوتلا عم ةيثولا ىوبرعلا ء امد نيد ىلع ىثعالا ناك ؛“

 ناكو ةريخلا ىراصن نييدابعلا نع هبعذم ذذا دقو ايردق ناكو

 ( الو : م ىناغالا نع) كلذ هونقلف رثخلا مهنم ىزتشي مهناي

 نكي ىثعالا نا اهم ذخوبو اهب ىدتيل ةيفاك ةلدالا هذهو

 ”اكمهنم ناك لجرلاف ءمهطااخو ىراصنلا رشاع ناو ٠ ًادبا “ اينارصن

 . ةئبلا نيدلا سما همه ملو رقعا يرشب

 لب هدحو لدحرلا اذه رصط ل وخيش سيول بالا نا ىلع

 مهلاقتلاو مهتوم دعب ! هافسا او نكل ةيلهاجلا ءآ رعش نم ةعامج رصن

 ىلع هيل مل نادت ىلع هباثاو هتينما هللا ققح ! ءااقلا راد ىلإ

 !!! روربملا هلمع

 ير

 هيراحت ناك

 هيراجن ىتكنح نهد فرص هب الها تنك ام سانلاب ىقيعو
 هيلاوت ىتيراح اهل هدللو ًاركاش تلز ام مايالل انا اهف

 هيقاوع نامزلا ء الخا تارا هلال ًاريخ ىهدلا ىنع هللا ىزج

 هيحاص انا نمو ىبرقلا ىئاردغو ٠ هضغبو بيمملا بح ىل نرهظاو
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 نفق دامس الاو هعراشملا باب

 هناك ىف'اك ندم الامهدلا نم ةيزر ىتهد ذم مم ادا يف

 ىليجدلا مظاك

 داتخالاو ةفراشملا باب

 لماع لبج <٠

 لبج نوؤدب ا داخ ها انتعا ىتعت ةعماح ةعوبسا ةديرج د

 اهريدمو اهبحاصا «نافرعلا ةعبطمي عبطتو ءاديد ىف 0 < لماع

 ن٠ ىفو نارء'ال2 بحاص . نررلا ىدتقا فراع دمحا : لوثسملا

 ةيعوبسالاو ةيمويلا فحصلا نم ريثك نع ابنعلاطم ىنتت ىتلا دلل يخل
 رابخالاةصالخ اهيف عمجم اهحاص نال .ةيمادلا رايدلا ىف رسشنت ىتلا

 ىتلا دئارإلا ضعب ىفىرب اك ذينن ًاروشق ايف ىري ال ثيحم امابلو
 هدابلا انشا

 ء ةيرابخا . ةيملع هذا . ططخلا نسحا نمىهف اهتطخاماو

 رصانعلا نيب علا : ىوصقلاو ىلوالا اهتياع ةيعامجا . ةيسايس
 . قاتتالاو داحتالا ىلع ثحلاو

 معلم نس مرحلا 7 ىف زرب ىذلا . اهنهلوالا ددعلا انبلا لصو

 نع ريررحللا بتاكلا هيف ثحب دقو ءا1911 ةنس ١ ك ؟م قفاوملا

 كلذك ىمس هنا حرف .٠ مسالا اذ هتيمست بيسو ةلماع لبج

 لئابقلا نم مهو ءةلماع ىنب ىلا : لبقو . ابس نب ةلماع ىلا ةفاضالاب

 اننا الا ءءابدالاو باتكلا نم ريثك ىار اذهو : انلق . ةيناعلا

 ” كاب عضولا ثيادح « ةلماع لبج دمسأ نال ٠ ىارلا اذه ىرلال
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 داعس الاو هقراتملا باب ايي

 هيلا بهذ مك سمالا ناكولف « ةلماع ىنإ ىلا وا ء ابس نب ةلماع ىلا

 لاخلاو . مدقلا ىف ةلغوتملا راصعالا ذنم مسالا اذه فرعل . ةعامج

 هقلطي ناك ىذلا مسمالاو ٠ نورق ةتس وا ةسمح ذنم الآ هب لعن ال اننا

 ريثالا نبا لاق . « ليلخلا لبج : : وه دهعلا قباس ىف برعلا هيلع

 نم ٠:19 وا ةيجئرفالا ةعبطلا نم 4 : 1* ) لماكلا ىف

 « ةلماع لبجب فرعي ىذلا ليلخلا لبج » : ( ةيرصملا ةعبطلا

 هراهتشابو . ىسانتلاب ذخ |ليلخلا لبح مسا نا اذه همالكنم سهاظلاف

 موقت ىقءادفلا وبامسالا اذوبهون دقو. رك ذام ركذ ىتح)«ةلءاع لبج» ماب

 مسالا اذهءاضيا ركذ نميو .ةيسيرابلا ةعبطلا نم 48 ص نادلبلا

 «ةلماع» ةدام ىف فراعملا ةرئاد بحاص

 الو ٠ ةدوجلاةياغ ىف ١ هدغاكو اهعبطو ةديرجلا فورح اماو

 ؟ صف هلوقك . ةريثك ىعو عبطلا طالغا حيحصتب ةيانع الا اهصقنب

 ركذمء اصقلاف «ثالثلا تاوضقلا حلاصمل» ١ دومعلا ىف ١ ددعلا نم

 دودممبال تاوضت ىبع عمجم ال ءااضقلاو ةثالثلا لاق نا بجي ناكف

 .روص :دارملاو . روودو". اديص : هلوقكو ٠ ةيضقا ىلع لب

 + نييلءاعلاب : حصالاو . نيلماعلا ىف كانه نوكربتي : هلوةكو

 وا اهبف جر دارملاو . لضافا اهم جرت 4 دومعلا ىف هلوةكو

 ىنعمالو . همقرلا هذه ىف دجوي نا كانو :هلوقكو . اهنم جم

 سعب اهسدوأ دضنملا نم طالغالا هذه نا مرج الف . انهكيهات

 باتكلا نم ةديرجلا بحام ةرضح نآ الاو . نيححصملا هلهج
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 عمو داقتنالاو ةقراشملا باب

 ريخ هب ام ىلا هللا هقفو . نيفورمملا علا خويش نمو . نيديجملا

 . همركو ىلاعت هن . نطولا ةضهنو . مومعلا
 ثودحلات ايا ىف .ثورولا ملعلا 48

 ةفص م٠ ىف تعقو ىدتبعقللا ىدنفا ديعس دم خيفلل ةلاسر

 بلغاو ٠ هقلاخوا نوكلا دوجو 5 نم دش ىهو قبقد فرح

 ايلا نا بتاكلاب ردح الا ناكف . فورعم ةلدالا نماهيف دروام

 سنن ىنع اه-اك ةلامرلاو « ةذل ديدجح لكل نال » ةديدج نيهاربب

 الو قوذلا اهلقتسي ىلا ةسءدقلاةشرطلاىعوايف عطقالدحاو

 تعبط اذا اهنا لمالاف . رصعلا اذهلعا نع الضف لقعلااهنسحتسي

 ةدح ىلع ثحب لكن ونعيو ضعب نع ا. هضعب ثحابملا عطقت ةيلاث
 . عم سفنلاو نيعلل ًاحيورتو ةعلاانمللاق وشنت هب صاخ رطس ىف

 _ ىوتساط ”؟

 ةيفسلفلا هؤارأ  هصصقو هفلا' نم تابذتنم  هتايح همحرت د

 . قريثملا ىدتفا دمحم بيرعتو ىلاث . لالضلا ناطلس هتباورمث

 ٠ سنوت ىف ىروفلا ريثبلا اهبحاصل ةيءالسالا مدقتلا ةعبطع عبط

 ىوتسلطىسورلا بتاكلا نع ةريذ الا نينسلا هذه مالكلا رثك

 هتاياتكب وص نس مف ١٠ ةئسال ت١٠ ىف تعقو ىتلا هتافودنعايسالو

 بوصتسا نم مهنمو ًاناتي اهباعنم مهنمو زمغم ىندا اهب ىرينا نودب اهلك

 ةنهاولا ءارآلا نم اهيف ءاحام لذرو تائسحلا نم اهيف ء احام

 لوهان نع لبلد نسحاو . كلاثلا قيرفلا باحصا نم نحو . ةمهاولا
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 داقتنالاو ةفراشملا باب 0

 تائفث نم اتش برع هناذ قريدملا ىدقا دمم ةرضح هلقنام ةعلاطم
 هيلا بهذامزا لكلا عي ىككلو ةغللا هذه ءانبا اهيلع علطبل ىوتسلط
 ذإ « تايلاحخلاوا تايلابخلا باب نم ىم راوطالا بيرفلا لجرلا اذه

 ىلعهن ردقم مدعل ةيئطابلا مالالا ةليوط ًانمز لمحت نا دعب هنا :لوشو

 مزلا ذا  ةيسفنلا هنادقتعم لوصا ىلع ةيلزتملا هنايح نوؤش قيبطق
 لثم ”كسان توملا ال هيوذ كرت هفنا مغر خذا طسوب شيعل اي

 ىف ناكام راهظال فاكدحو مالكلا اذهو (مص ا ةربانلا يبس 5
 ٠ بيعو للنع نء هيهذم

 قيقدل مدع عضاوملا ضعإ ىفو هاظافاكتبرعملا مالكفانيأ ردقو

 نا حمالاو « ىضوفلا ه مسيلبهنلا هلوقك ةبحرفالا ظافلالا بيرعت ىف

 ماقملا اذه ىفةبحاولا ةظفالا يه ىذوغأا نا ا:ذرفولو «٠ ةيمدعلا » لاش

 ةبجاولا ةلباقملا ةهج نه ةقفاوملا لك اهقفاون ال ىهف ىنملا ةهج نم

 «ىشرانا د ىه هذه نا ىنع« ةيوضوفلا» الثءلاشي نا بج ناكف انه

 . ةيوسرفلا ةقللاب

 5 ”الماتم قرغتسا اماك: هلوق ةيوحللا هطالغا نمو

 «راواو فل الاد فذ تدادزا:حصالاو ١ هس« . هتقرافم تدادزاوألا

 « . نيم صخش ناد لاي بطلا نكي لل : ةحفصلا كلتىف هلوقكو

 باتكلا اذه ناف لك ىعو . دانهام رخآ ىلا . الاخ : حمالاو

 ٠ ةداقأ نيب هعااطي نا ةدئاف نم ولخمال
 قربلا ري لمعلا ىلا قللا داشرا؛“
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 مدا هاقثنالاو ةفرادملا ب

 باص يب مسلق نب دعس رم نإ ندلا لامج دحس خيشلا تلاو

 هيليو . .فارغلتلا ىلع دابعالا زاوج ىف باتك وه . قشمدلا ىمساقلا
 سبتقملا ةعبطم ىف عبط .فارغلتلب لمعلا ففارشالا ىواتق نم ةدع
 . ىبكلا نمثلا عطش ٠١4 هتاحفس مدع ع ٠و ةنس

 هتفاتمر ريعتلا نسحو ىارلا دادس نيب نوعسج, نبذلا باتكلا
 ن“ دمي نمو . نيفلؤملا ةرثك ىلا ةبسنلاب عباسالا ىلءنودعي نوللق
 قثستلا ىمساقلا نيدلا لاجدمم ةمالعلا خبشلا ةعاقبا هذه ىزربم

 عاديا وركقالا ف ومس نع فشيتعارب هن ريح و هلسانا هتلطخ املك ناف

 نمو اذه الوق دؤن فيلات ةدع هلو. ءار ألا ىف راكبا و ىناعملا يف

 هدافالا لك ديقم هناف مولا هحفصتت ىذلا باتكلا اذه اهتلج

 سانلا رئاس نع فاختتلاةمالاب نودبرب نيذلا ماوقالا ءالؤهل اهيسالو

 ىف نيليلَش اوسل مهو . الع اورطق ىلا ىلوالا اهتلاح ىف دوحلاو
 ء دقتمملا هيمالسالاو ناسللا ةيبرعنا ميدل

 , ص لك اهحلاطب ناب ةيرح « تادهمب د باتكلا اذه ىفو

 ىلع .ةرابعلا ندح رفدلاو . اهيتاكىف بيرغ ٠ اكذ ىلعلجىهف

 ةحبصفلا ريغ ظافلالا ضب نع هملق بتاكلا هزني نا دون انكانلا

 قلاقد ىف مهنعم الا ةزيملا هذه ىلا مهلسوا امو » 4 ص ىف هلوقك

 رومالا قئاق مهريدنوا مومالا قئاقد ىف مهناعما لقتولو « رومألا

 دقلف . ©تايرج املا ررغربسو د : هلوق هلثمو . حصفاو مسا اكل

 مق ع مرت فا قيانال يف صلغغللا هزه رئازجلا نوم اوكا
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 داقتلالاو ةفراملا باب ضخ

 ا رك مت داكتال ًادجةلدلق لافلالا هذ ع لثع نا نع. لضافلا انخرش رق لثم
 بئاودلا هذه نع ةهزئم ةيناثلا ةعبلبلا نوكت نا ىصف

 ساط ةأا

 ةيدج ةساسكودا (اتقوم ةدعربساىىا) ةيعوبسا ةقوم ةديرج»

 . ىدقا احلا دنع ىناتعا اهرابتنا يحاضل .... ةرح ةيلزه
 ىف لوالا اهددع ردص ٠ « ىدأفا ىداه دمحم : لروما اهردمو
 ىمو اولوأ ةزس طاش ٠ قئارملا 82٠ ةنس رغم 117 ىف دادغب

 تراوت اك بجاحن ال نا اعاسعو ٠ "اع ةيكرلاو ةيرعلاب رشم
 ٠ رالنالا نع اهتاوخا

 ةايحلا

 داصتقالاو ةسا سلا ىف ثي ةيرهش ةمعد دادنب ىف ترهظ
 , ليخدلا ىدنفا نايلس : لوؤملا اهريدم « عامجالا و خعيراتلاو
 ٠ ىدنقا ىملح ميهاراو ليخدلا ىدنفانايلس : اهاررحو اهابحاصو

 قفاوملا ) ةئسلا هه رفص ىف رداصلا اهم لوالا ددعلا انعلاط دقو

 ءاهرفوتم ءتداملا مج ,ثداملاب الفاح ءادجوف ١810( طاش رهغل

 ءمجعلاوبرعلاو «مالسالا فثحبلا د : لا هذه ةطخ نمو

 , ةيجراسلاو ة_لذادلا ةساسلاو ء بوعشلاو متالإو . راثالاو
 ظيرقتلاو . دافلاو لهجلا ملاعو ء برغلاو قرشلاو . قارعلاو
 .خيراتاو . سافئاو (؟) ساوقاو . عاندلاو موجهلاو . داقتنالاو

 ىف اغاص منغ 4عو اناس ةشىع .4٠ دادنب ىف اهكارتشا
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 7-5 داقتنالاو ةف راثملا باب

 ٠ جراخلا ىف كنرف 9١و ةينامم'ا دالبلا
 امن-احم هوشي هناالا ء بوبتنا ةفاتخم « عيضاوملا ةريثك ةلجللاو

 ضب ىف ريعتلا 'هككرو « ص ىف تدرو ىتااك ءارالا ضع بئارغ

 كلذ نم ٠ « تاحفص' مم ه ىف عبطلا طالغا ةرثكو نطاوملا

 ميهارباو ليخدلا نايا اهرررعو اباتا : فالنلا ىنع درو ام

 ٠ ىلا نوناك ١ ص ىفو . اهاررعو فابحام حمالاو . ىماح

 نودي « ناد ةباتلا تدرو ؟ ص ىفو ٠ ىلاثا نوناك حمالاو

 ٠ هيباو نإالا مسا نيينيدع نيب كانه عا ماما مم ةرم فلا

 ٠ هيذادرخ نبا : ح_دالاو « هيذإب درخ نيد ركذايف ءاجو

 «عقتس. ال ايف هفرصيو ه ٠ هتتوب نضياو : حدالاو «هتو ىف نظيو »

 . 2 عمتي ال ام ىف: حمالاو

 امو . طال_غا ض_هب نم ةحفص لك ولحن ال اذ.كهو

 . مهل حقن ام حالساب نونعي ال نيذلا عبالتملا بامسا ىع الا بتعلا

 انا دصو اناقيصر قنوبو ء طالغارقا ىناثا ددعلا نركي ناوعف

 ٠ همركو ىلاعت هنعب ٠ جالفو حاجت لكل نادج املا

9 
 اذهلو ٠ ءآرقلا ددع ةلقىلع دادغب ىف تالجماو فحدلاترثك

 ةلمج نمو اهب ةصاخ ةلتخ عدن اهم شيعت ىتل'و ”اليوط شيعتال
 ةين ع ةكرت هو كش د ىف درج وا ملاع ىلا تزرب ىتلا دئارجلا

 ,ىراكفا ج ورم كتيءج وريف راع.نامو' وان رواد : اهردص ىلع بتكدق
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 هرواجامز قارعلا ىف رهشلا عئاقوجعي دان اى

 راه لوال فددعروهظ قود . رديه نع ىثتامع رح هدي راكفا

 دوف طابش م١ قئاوملا 1مم. ةنم لوالا عيبر «ىف ءااعبرالا
 اباسق ررعو ربنع ىدفا ناملس لوؤسملا اهريدمو اهزابتبا بحاص

 ىف يبو ىفاملا دادتالا راكفا مدخم ىهو . رذنملا نبا ىبرعلا
 روكند ةعبطم ىف عبطت ىهو . اهرسشن

 هرواج امو قارعلا فرهشا| مئاقو خيرات
 رو ممم لع آه ماهت اه ل' مكليا7-(7نانآ فرت رقع ضرل عب

 دادغي ىبسغ ن» خسارف عبرا ىلع محض مخف ءاانب فوترقع
 ىحاوت نه دعت ةيرق هلاوح تناكو . حعرداتلا ىف ةميظع ةرهشهو
 ىنبم ماذع لن ايف رفث ضرا لب ةيرق انه مولا سيلو . ليجد
 "ان. ”الذج ”احرمم نيدادكلا دهع ىف للا اده ناكو . نبا
 57 دق ناكو . « وزلج روك رود » اوس اوناك ةسدم ىف
 نوكتف . حيملا لبق ١1.0 هلسوحم ىف «رشالف تلفت روشا كيم
 تب اهنا امملع اندز اداف ةنس 8048 مويلا اذه ىلا اهحنودت نم ةدملا
 1 0 . نينسلا نم تانم عضبس ع راتلا اذه لبق ترصمو
 ليلخلا ميءاربا دهع ن ىا . ةنس فالا هعبرا وح نم لثلا اذه
 كلت نم “بحرص دهاشي هنا لاخم ال مويلا هاري ىذلا نا مح
 نهكتاو مجرلا باب نم سدا هلو ىذلا ادهو . ةيلاكلا روصعلا
 لمتحت ال ىتلا ةيحيانتاو ةررقملا ةتبثملا قئاقللا بإب نم وبه لب

00091 



 __56 هروب طوول رملا يق روشلاا ماقو عرفت
 ءابنالا مذهل ةديؤملا مقرلا ن١ فهتكا ام ةرثكل كشلاو بيرلا
 . ةنودملا

 اهنم . فومترقع ءاحما ىف تسقو ثادحا ةدع جرراتلا ركذ دقو

 لازتال اهتمو.هدعب تأرط اهنمو ,نيخسلا ن٠ تامي مالسالا تقبسام

 ء اذه انموي ىلا 'هيدابلا باعا نيي هيلاوح عه

 اصرا لمعي فوقرقعي مويلا ىمي ىذلا(روهلا وا )روغلاو
 مضح مويلا اههسيرو ادق ١9.٠ غاب ءف مسق مها ةحاصوءةمساو

 طقنتلا هثلثملا ةيس .افلا فكلإ « ةمركلا د اموظفليو « ةهرقملا »
 ضرا نيقارعلا دنم ةمرقلاو (ةةمدصعا ظفط ىتا ةيرصملا مهلا وا

 ةلاملا ىضارالاو عالتلا راما هايم نايحالا ضعب اهنف ضيمت ةشمطم

 ماج لاو ضايغاو اهله ةفرسشملا رامهبالا هابه ول . اهل ةرواجلا

 ةعورزأ نوضراللاهب قضت راها ام قدي ها ىتح ٠ اهل ةينادلقا
 . ءاملا ىف ةجاتلل

 وبا ديسللا ) همسا لجنر مليالا ءذه ىف مالسلا داد ءاج دقو

 ةديقحلا لم ٠ ةواج ةرزم ناجع نم ( ساطعلا ةادبع نب ركب
 وه قارعلا ىلا ةرجاهملا ديرب . ةعبنلا ىدن وه . لسالا ىنامع

 ضزا ىع هرظن عقو دقو .هدجو هدكب اضراهبف رمعلل ء هووذو

 اذا هلا دعوو . هيريمالا هكالمالا ن. ىع ىتلا ةروك دا فوكرقع

 نيلامملا نب ديقتيإو طقسمو نعلا ىلاعا نم ةعارز اهل بل اهاررشا
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 فك هرواجامو قارعلا يف روشلا عئاقو عدان__

 000 هيلا ىملا نمو وه

 اممابقو عابن ىتلا ضرالاة حا. ىف نوثحر لج د نيع هع نا دعو
 ىنازلا ىووللا ل طحرلا .ذه نيبر لطاو ديفعأا بارز | نب قذر نا عتو

 : ينآلا طورشلا ى ,عاطقف ةريأ كاجو فالآ ةعيد اهيريشي هلا

 تارفلا نع قش ىنلآ ., الا اناموسر ضرع لا بحي 5

 .دوصتملا ةفار تناكا-ا اياع قفاوم ةيالولا هامل لوالا سدنهملا ى

 ساصخلا ىولع نب رمي دي.لاهمع نباو لجرلا اده نؤاكي نا ”؟

 . ةينائعلا ةعبتلا نم اهثراظناتحن نوعر _ نرذلا نيملسملا عيجو

 اهناثنني ىلا ىرقلا عئاوم ةمركحخلا نع ضرع: نا بج م
 ايف 1 اننا :رطو

 1 ٠ ايلع قفاوتو
 . اهلاثدحم ةيرق لكفف دجسمو بتكم انني نا بج 4

 الو ”ةعلق ”ةعطق ال ةروك لا ىضارالا اهدي نا امهل غوسي ال
 طورشلا هذه ىلع نيقرفلا نييقامال عتو نا دمبو ةدحاو ”هقفص

 هيف نوكي ال هجو ىنع ىمالا ىبيل هناتسالا ىلا ركب وبا ديسلا رفاس
 ء ضف الو خف

 دوملا كير دجا ريمالا

 دوعسلا ءاانبا دحا كي دمحا رهشلا اذه ىف مالا راد مدق
 لبخدلا ىدنفا ناملس راد ىف ان نض ل> دقو ءد_#ل ]سا 9

 ةبايلا قرقحم ةبلاثملا همردق نم ةيانلاو . ضايراا ةديرج بحاص
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 0 رف 2 م هرواجامو ٌئارعلا قرهشلا عئان و خيرا فاياسم

 ةدار" ىف ضارمالا

 ةلم ىف ابس الو ةدابلا ىف ةريثك ةدفاولا ضارمالا تلاز ال

 قاةثالث وا نادإو هه. حو اعدو . دالوالا ىف امس الو ةعيرذ كنق

 ناءبستي ء ابطالاو ٠ دحاولا تيبلا

 ناملوم دالوالاو ٠ للحتملا زارلاب اهس الو نقرسلا عاونإب دمسي
 للع ىذلا « املا ىلا ”اضيا هن يسقو ©:]9:!علوقلا رارحا لكي

 ىذلا رجلا لكأ ىناءآادا 11ه

 مههايم اوقني نا تويلا لعا ىلع بجيف ٠ خاسوالا عاونا هيف

 ٠ ةنيدملا نع ةدفاولا لحمضت نا ىلا هلالغإب

 .ةدملا ليلق ضرم دء؛توملا وا ةأحفلا توم "اضيا رثك دقو

 8 هدابع هللا مر

 ةيدادخإلا ةيديدملا "كسلا لانشا

 دق ىلوالا لامجالاو ةعرسلا لك مهلانثا ىف نوعرسي نررئالالا

 ىغعال ىل نوناوملاو ةلمعلا رثكت نا لمالاو مدقتلا لك تمد

 + ةدلاق نودب نامزلا
 ةرايءلا بارا

 ةريشم سيئر دوم خيشلا انبا مركلا دبعو متاع وبلا عمج

 ةرطشوةةرقلانيب ةرئاسلا رخاوبلاونف-الناض رعت اذاو دع وبلا

 ةرخابلا ىع اومن ملا ماوقالاه الؤه ةايدعت شعب نمو ةرامعلا
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 هرراجامو قارعلا يف رهثلا مئاثو 7 مح

 امتدوع ىف «ةرلاهرب د :رخابلاو . ةرسإلا ىلا اماهذ ىف « دادغب د

 « ةلجد ىاج نءنيبكرملا نع صاصرلا اورطماو . ةرصبلا نع
 ىلع اهعفادمقالطا و ةيرحبلا « سي يمص ه ةرخابلا لوصو ال 0

 نرمنلا نيب ةديرج نع ) . ”اهطع ررششلا ناكل ءاايقشالا» الزم

 ( فرصق ضب
 نرحبلا ىف سرادم

 مسريخ ىلا دومإ امي ةموكلا ةبلاطم نم نيرحبلا لها سئل

 سردي سرادو حفل ةناعالا بلي نم لاملا نوعمجي اوذخا اهريخو

 نيدلعم اهل اوبلحم نا مسهل ىفو . ةيزيلكنالاو ةيبرعلا ةفللا ايف

 ض ايرلانع) ٠ برعلا نم اونوكي نا طرشب توربب نم
 تيوكلا ةي ىلدس ىف عربت

 ميه ربا لآ نص مساج خلا نإا ناحرلا دع خيعلا عوبت

 عج ام عوج غلبف ةيلكلا ذو دييثت ليس ىف ةبر فلا نودع

 اهنانإ عرشي هلا لمالاو . ةيبد فلا نيف عفانلا ليبسلا اذهيف

 ( ضايرلا ١) بيرق نه
 سيحالا ىف تايبقتتلا

 ءمهيسلا مدق لكيم لعرب الا ىف لايقل ىف كي ونجد ليبالا رثع
 * مقوملا كلذ راتب قلمتي ام لع هدن ليئاعت ىإ ًابوتكم آرحآ ملا دجب لهنكت

 ٠ هيف بعلي امع باذتلا طيح رفحلا عيان نط

 1س
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 اين اد 02 نس

 تشمل

 خقق هواتللا مومن نو 6( قا مسورخلف © «

 92. طولمتق لع 8وطسعطملوصمومم ىف. . ؟ةديتااعع

 1هصان

 2. ]نهج جعوصلع ممصتصعماع جادطقمعتل“ 1 كدب

 ل. آه دانعوتلاع ل'قءاطعوم عا معم عداعم لح

 نللو

 25. ةطمم كءارعودمع دتسممواءعع لع عدا

 0. ى لح دنع 6(هتالتا كدممانعص 7

 2. 8عصرادصممو هراعصامه]لعمو عم عع

 5. 8ئااتموعدمطتع ءغ مماعو تتاتودعع

 ال. ("طعصصتوسمم لم دصفتع مص ا[ةمموا عال
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 ا 0ن ال م7
 "ا 48

032038 
 1مم انا وتعب ةماعمأ ولع 6 ااوغما1 006,

 مدستععتمأ تدمع 1ع 164 هجمت

 كج هي كيس

 ممحع اذ للموسم لم طخ وعدم لع ![تدمماحتست#

 ههقوجنرب# هيدر نجح

 1؟تلتعمدع بو كوأ : لع 2, قمومامج ل[ رالف

 قاسمصعسعمغ مهن" ظدعلمل هع عمم اتاحرمع انك تال

 2 2 1 ممجتع لع انصزجتم ةسلنإ# 1

 ع 0 0 0 6مل م»# 125

 احتح لف خل. مم“ طعاما . د ملمعاتس اطصصتعم

 5 0 . ا'تومصعم» ب نال

 اكل

2-13 1 1 
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 نيلسرملا نييلم ركلا ءابالا ديب
 لمركلا ىرام ساتسنأ بالا : اهزايتما بحاص

 ليجدلا مظاك لوؤسملا اهريدم

 فصنو ىدبحم : اهتيالوو دادغب ىف اهكارتشا لدبب

 تاكن رف ةعست : ناسللا ةيبرعلا رايدلا ىفو

 اكنرف رشع اننا ةيبنجالا رايدلا ىفو
 فصنو كرف جراخلا ىفو غاص شورق 4 دادغب ىف ددعلا نمت

 اوا؟ ناسي نع ٠١ ددعلا

 7000077 يلدشب ىف ب روكلد ةعبطم ىفىءبط
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 نيماطملا نوانع

 هذ خنراتلا ىف زور'ا زارب وا زود دلب ١
 قفت قتارعلا ىف ةفورعملا زرالا عاونا ؟

 مالك قارعلا رايد ىف ةماعلا لاثمالا مب

 نك ىورقلا حلاص ديسلا رعش نم تاراتخم

 3 هافدارصو هناغلو همدقو هانعمو دادغب مسا ©

 سوي ةينرعلا ةغللا بادآ معرات باتك دقن 5

 سوي ْ ىدهزلاو ىواتسملا ب
 5 ريقحلا وا ريحشلا وا ريكجلا م

 3 مالسلا راد ةغل ىف مانالا ةغب 4
 ٠ دادشب خعرات ىف .دارملاب زوفلا  داقتسالاو ةفراشملا باب 4.8

 ىروخلا ليلخ ٠4ه نررهللاو ةربزملا خيرات ىفنيعلا ةرق باتك 105

 ضايرلا ةرجش ٠ تايلامكلاو تاجاحلا 4.7 ضايفلا ىلا حدم ىف

 ن الا ني انم ىا ىفو 144

 ١ فر اعلا م هرواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو عدا
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 +١81 ناسين ب٠ ىاثلا عب ر نع رشاعلاءزجلا

 مجيرلتلا ىف زورلا زارب وا زور دلب
 ىلاعش يف لق تش ناو دادغب ةيالو نم ناسارخ ءااضق ىف

 « زود دلب» ىلاسألا اهمسا اهبصخم ةريهش ”هيرق دادفب ءاآول ركع

 اذهب تيم اهناو دهعلا ةلد> ىه ةيرقلا منه نا ضعبلا نظيو

 مهنا ىلع ٠ اهتالساح مظعا نم وه ذا ايف زرلا ةعارز ةرثكل م .الا

 دلب هوه عئافلا ظفللا نال كلذ اولاق امل ةظفللا ىف .ظنلا 0

 اذه ىلع تفحص ةظفلل' نالاَش نا لمت هنا لع « زد لب دال يندب

 ةيورىلدال رهظي م فيحصتلا اذه نم نوها 'ىئالو هجولا
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 زور داب انك

 اهلعلو دهعلا ةعيدق زؤر دل نا. موتي ب اك سيب مالا نا دين ديب

 ذنم اهركذ درو دق ذا *ء ناساس ىب كولم دهع ءآرو ام ىلا توت

 «زورلا زاربد وهقيقحلا اهمساو . رايدلا هذهل ب رعلا حوت دهعلوا

 نيفرحلا ىف ءاابلا نوكسي « زورلا زاربا د ها
 ثادحا ىف ( ىوك ىد ةعبط نم 805 : * ) ىربطلا لاق

 مدنجو كش ىذلابيبش ىا ) انذخا مث : ( م 560) هاك ةنس

 ىلع انيضم مث زورلا زارب ىلع قيرطلا (ةفوكلا راوجح اوناك اميح

 زارب ىلا بيش ذخا دقو (. 04 : ؟ ىف) لاقو . اهليامو ايارجرج

 مهل ذو مهحلصي اممهلىرتشي نا اهناقهد ماو ايطيطقلزنفزورلا

 ىراصتلل ربد زورلا زارب راو ىف ناك هنا سهاظلاو « لعفف ءادغ

 ...(ةئسلاكل:ثداوح ىفو ه١ : : ؟ف) روكذملا خروملالاق دقف

 زورلا زارب ىلا ميم ىبا ريد نيب اهف مهلاتق رخلا ثيدحلاو

 نم عقصلا اذه بصخ نا خيراتلالها نم نوققحلا ركذ دقو

 ةيذادرخ نبا ركذ دقف ( قارعلا ىلامش ىا ) داوسلا رايد بصخا

 : هصل اذه ام ( م مالس )ه ؟56 ةئس انا

 رك 61٠١ ةطنح رك... زورلا زارب جوسط لصاح ناك

 ٠ تالغلا رئاس عير نع مهرد 186٠6٠6١ ريمش

 ناسا د ةروك جيساسط نم ”احوسط زورلا زارب تناك دقو

 مويلا هلبا سرفلانع الأ رصعلا كلذ ريبعت نم وهو « نمهذاش
 . ناسارخ ةبضقا نع ءااضق : انلوق
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 مل زور هب

 حجيوزتا ايلط دادغب ىرسوم ضحب اهي بهذي ًايطاهؤا وه ناكو
 ىف ) ىنربطلا لاو . ارصق ايف ىر دق هلي دضتعملا ناك دقو ىفنلا

 (مو٠ةسراذأ ١ ه ؟ما/ةنس)رفص نم نيش لال مرالو (؟ 195 :©

 رصف انس ماو ٠ دادشب ىلا زورتا زارمب هه متم نم دولا لخد

 ىف ادتباو تال لا هيلا لل زورلا زارب نم هراتحا عذوم ىف
 . لمع

 ٠ زورلا زارب : هصن !ذه امجوسطلا اذهنع همالكىفتوقاي لآقو

 واوو ةمومضم ”آرو مالو فلا مل ( زارب ةكرخآ اىف ) ءاركب
 ناسا نم قرششلا بناجلا نم دادغب داوسلا جيساسط نم . *ازو
 دحاو ىممل نامسا مهو نمره ذاش اضيا لاغو ) «ذابق ذاش د

 هب هدضتمملا ناكو ( نيظفللا ىف بع كنا دبر ام لوقت اذهلو

 . ةليلج هيفا
 فارشالاو هيينثلا «اتك ىف ىدوعسملا جوضلا اذه ركذ نممو

 ىرزحلا رحبلا ماطأ نع همالك ىف لاق دقف ندبل ةعبط نم 1١ ص
 نإانسام دالب ن.ء ناوريسلا ىب ائناجوبزا ةمظا د: هصف اذه ام

 ىلع ىري كلذو . نالجنم ىب امم « ناموب ةمحم» ةفورعملا ىعو

 «- زورلا زارباو نيب دنبلا قيرطىلع دادنب نم اخسرف نيجبرا
 ىلا ال ةجاح الو ٍباتكلا ء الؤه ريغ زورلا زارب ركذ دقو

 تما دقو ن الاىلا هب امدهفتسا ام انبسغل صوصنلا عيمجج داريإ

 زورلا زاربا ىا لمالا ىففلإب ةروكذنا بتكلا ىلغا ىف
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 زود هب ففل

 . نيهجولاب ضيا مهعو فلالاب الا اهركدي مل نع
 ٠ طساو قيرط ىلع ىمو مسالا اذهب ةامسم ةيلاث ةسادم دجوبو

 وهو هصن ام ١88 ص ةسيفنلا قالعالا هباتك ىف ةّتسر نبا لاق
 : ”ايداو هربتعي

 ةرطنق ىلا ىهتنت ىتح ريست( ديمح بابق) ىلا ( نئادملا ) نم
 بالا ىلي ام اهئاذحمبو . ( ديمح بابق ) اهل لاي ةلجد طش ىلع
 ( اموك ىبإ بيس ) ىلا هنمو . ( ناتسريط ) ىمسي عضوم ىبرغلا
 ةاجد ىف بصنيو ( زورلا زارب )هل لاقي داو ىلا ىهتطا ىتح ديسن
 عفوملا اذهب ناكو ( اموك ى. بيس ) ىلا ىهننلا ىتح نفسلاب ىبعت
 هال نوتسزلا راجشا اهفو ةفئلخلا عم رافصلا ةعقو

 نحل راهلا ءاامب واراهلا . ايضد ةيسرافلاب زوزلا زارب ىضعو
 . ماوعلا همعوتيإ م زرلا دلب هلالال ناكملا عقوم

 ىرسوم دحا نال اهس الر ٠ ةمهم ةيرق زورلا زار مويلاو
 © اهتحامص ةمساو ةضرا اهبؤ ىرتشا ىشرز ويسملا ىهو ةناتسالا
 ىلع ةعارزنا لوصإب نيفراعلا ةرهم دحا اهل نيِعو راتكه بفلا
 هعم نمو .اهيماب ميقلا ريبكلاو ىرتشملا ىىس لاثم ناكف ٠ اهعاونا
 ىلا دالبلا هذه ىلاها عفدي نا نكك ام نحا نم ٌترفالا نف
 . ةلسحلا جئاتتلا نم هيلا اوغلب ام ىلع لوصحلل مهراثآ ءافتقا

 ندع ةرابع ىعو ضرالا كلت ىميدز وبسملا ىرتشا نا دنمو
 رع *حيار نيل ءاضقلا ريسكت نال ر ءاضقلا ةحاسم عبر



 هوو زرردلب

 57 ةضقانسحا ن-+ حبصا ( تاراتكه الق +3١ نع ةرابع

 ,نبا ااهو . ةموكحلتو ايللاهالو دالبل ةدئاءاهرزغا نمو رايدلا

 ىمايرسلاو ريعشلاو ةطنملا هيوتشف . ىنيصناو ىوتشلا نيعرزلا لمشي

 ,نسبللا حانهو .اهريغو نطقلاو زرلاو مسمسلا:هيفصو. اهريغو(1)

 يجو لاقربلاو نامرلاوبنعلا ناسارخ ءااضق ىفو ةعوتملا هرومتو

 :تارخزنأ ندحاو» قارعلا ىف ةريهشو اهرخفاو عاوتالادوج'نم

 2 ٠ ىفيدز ويسملا كلم زرا وه
 ىنذلا ىلإد نم ىف اتاهلكف عورزلا هذه ىتت ىلا ءاملا اماو

 نو رسب ءاضقلا عطقب وهو !نمان ري قياسلا ىف ءاضيا ىمسي ناك

 مهلا تاوارضخلا نسم عرزي ام قارعلا لها دنع ىهامرطلا )١(

 نقو . رودتمثلا وا ردنوشلاو ملشلا وا مجللا امس الو ءااتعلا

 اهدعب ةروسكم ءاطب كام رطةروصب ةيدقلا بتك لا ىفةملكلاءذه تورو

 قا اهقبسي « اي رخ الا ىفوفلا اهدعب ةحوتفممم اهباي ةنكاس ءآر

 وهو ىسراف لصا نمىمو . ةحالفلا باتك ىف تء اح مك ةيسرافةثلثم

 لوقبلا هذه نال سرفلا دنع ء اتثلا رهشا نم وهو « ىهامريت د

 ناقص همز بالما ةلم ناماك بهذ دقو . رهشلا اذه ىف عد

 .نينح قم امع عجرف اهانعمو ةظفللا هذه لصا ىف ىتش بهاذم

 عجادو . ماوعلا نبا هبحاصل ةيبرعلا نع هجر ىذلا هباتك محار

 ل ىامرط ةدام ىزود قرشتسملل ةيبرعلا محاعملاب قحدلملا

 ةايدروا ام
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 قارعلا ىف ةفورعملا زرالا عاونا قلن

 ىذلا بلا وهوناسارخ رهن نم ىنأت امو بونحلا ىلا لامثلا
 دهع ىف نفسلا هيف ريست تناكو * الولح قباسسلا ىف ىمسي ناك
 حبصادقف مويلا اماو(ةرسج وبا مويلا ةامسملا) ار جاب ىلا نيبسابعلا
 . نيضرالا ىقسالا هل ناشاال ًاريغص ارم

 ىف ريعشلاو ة-طنملا نه تناكف ءااضقلا اذه تالساح اماو

 . ةيضاملا ةئملا

 ماسغوليك ملدمكم66.0.٠0 ةطئح راثفط ١0.6

 »د م ريعش )0 04

 ماو ٠ عومجم ل رافط 0 عومجملا

 ءااضقلا اذه ىنغ ىلع ةلدالا نسحا نم اهدحو ماقرالا هذهف

 . قفوملا لاو

 قارملا .: ةفورع'ا زرالا عاوأا
 نّلا وهو مهدنع روهشم رخآ مسا زرالا نويقارعلا ىمسي

 هؤامساو . نون اهدعب ةحوتفم ةددشم مم اهلي ةمومضم ةانثع ءااشنإ

 اهئالت.ا وا اهرصق وا ةبحلا لوطو نوللا ىف ثوافت فالتخاب فاتخم
 : : هنف . كلذ ريغ ىلا

 ةتبح نوكنو صلاخلا نمت وا رمحالا نملا وا زرالا و! زرلا ١

 قرش ىف ةروك وهو صلاخلا ىف نوكي هعدز رثك او ةثلتم ءآرمح
 ,ءاذغلاو نوالاو ةمحارلاو مطلا ىف زرلا فانصاىتدا وهو . دادغب

 عاونالا 20 هنم هدحاولا ةبللا ىتوت ام ةرثيكل عرز, هنالا



 ميو قارعلا 'ىف ةفورعملا زرالا عاونا

 ءءارقفلا الا هلكاي الو . الصاحو ”اجاتن

 ( "كرما "طا لقوا ةباعنو ةنامرنازو ) ةزاقنلا نقلا *

 نورثلا الا هلكاب ال فيطالا قوذلا باما هيرتدي رخاف زراوه
 رخاف همعطو ريثك نمس ىلا جات ال خبط اذا وهو . هلالعل
 نك لكهنع عقدي ىا هذع زق هبال كل ذك ىمسملعاو : هتحئارشكيذكو

 * هلك انةداسلان ال. . ملا ىلا 'هيم 1 ىنالوملاب اضيا ةزاقللاىمسيو . هاوس

 مث لوالا ىف ”كردمللا ةحرللا ةذعلا نقلا ©
 لاملا مط وتم هلكيو قبالا هبخا نود وه ةحوتفم ءابو ةنكاس نوت

 بشالارانسا ءبدت ةصارتملا بوبس نال كيذك ىمس هلعلو لاملاو
 . اهام ةقرو نانسالا ءافص وه بنشلا نال

 عاونا رخفاوهو ةيرينعلا ( ءوب ) ةحئارلا وذ ىلإ هررع كلا

 وهراهلولا نحو اهلإلتماو هتبح لوطو هتعمئار نسحل اهاكنقلا
 لاقإو . ةبطاق هت نمكلا عاولا ىلع ا هلا م كاع لكلا ىلعا

 ريثع نع "اضيا هل
 نىك ناسبو١ رظأاو . ارقع نك لوغإ ضعلا ءرقعلا نع ك7

 قف ( ارقع نلاحلا ناداكلا وا نيمارالا لص ءءاوثي ركن ندب هيب

 اهعرز نويقا_هلا دذاو ءانه ىم هئيح تبلج نسح زرا رهو
 رفاو ءانأبا تعالو مهدنع تحجتف تاولس عضب داع

 « زومبا ىف يس الو صلاخلا ىف عد ةملا عاونالا هذه
 اونالا نمو. هيركذ ىتلا ءأ مسالا مهدنع ةروهشم ىمو
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 قارعلا رايد ىف ةيماعلا لاثمالا مس
 : ةين الا ىع دادغب ىف عابنو قارعلا ىلا بلجن

 ١ ةيسراففاكب ] ىلاكنبلا نْملا "+ . نوكسف رسكب ةريز نمت [

 دنهلا نم ام قوبو ٠ " ” ةزيوحلا ىلا ةيماع ةبسن) ىوازيروحلا

 ةزيوحلا نم باح ( ىرصنو ىلح ىف ىوارصب و ىيالح نولوق اك

 جالا ابو ىف ناتسزو>و ةرصبلاو طساو نبي ةديلب ىمو +
 نم ”ه .  دادشب راوجم ةيدنيلا نم هب قويو ةيدنهلا نم 3

 ىنمموةنز نيدقارعلا ناسلب سرغلاوهو لتشلا نع قتثم وهو لاتشأ

 ٠ قارعلاءا احنا نم هبإ قوبو

 مالكلانال اهاثرك ذ قارعاا ىف ةروهشملا زرالا عا ونا ىه .ذه
 رايالا هذه تاعورزم نع ثحبلا ىرجب ةرم لكابنع رثكي

 عاوجرلا اليهست ةدحاو ةذرلا ىف اهعمجت نا انيبحاف . اهنالوصحعو
 1 ةجاحلا دنع ايلا

 قارملا رايد ىف ”هيماعلا لاثمالا
 رافقلا نكست ىهو نعزلا نم حدر ةيبرعلا 'هغالا ىلع ىغم

 نارمعلا نيبو مهنيب موق اهكولي فوهكلا لظ ىفو مئاهبلا نيب شيعتو
 كلذ ءارج نمو شيعلا فظعب اوعنق دق ةعساش ةفاسمو فنق ةقش
 رييفتلا لعاوغ نع ةنوصم مهتبجمم, ةحلستم ةيبرعلا انتغل تيه
 موقلا بنا اذا ىتح لبخدلا ةءصو نع ةهزتم فيرحتلا نع ةديج
 تسيل اظافلا اون تايملا ةرورضلا مهتعد مهنايجاح ترثكو مهاوسب

 تمكحتسا املو اهريشت ناسا ىف عضو رج لوا اذهو مهتفل نم
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 مب قارعلارايد ىف ةيماعلا لاثمالا

 ف رميا ىلا ىبرمل ريغ رطضاو ريغلار مهك اكمحا دتشاو تالصاوملاىرع

 تاعربسم فحصتلاو فيرحتلاو بلاقلاو تحتلا اهلا فخ ةيبرعلا

 هلاثلا رزملا الا ابنع انقرمع امل ةيبرعلا لك ىبرع مالسالا نا الولو
 اهروهدو دلاتلا اهدجي ةفأشلساتسا ىذلا دبحولا ببسلا وه اذه
 انتفل هين آم ىلا مولا هيلع ىه ام ىلا اهعفدو طاطخحتالا ةوه ىف

 اهل مل ةليسن اهلا الا ةرعلا ةغالا ةلسن ىه ةجرادلا انةفلق ةجرادلا

 دقو ( ١ ) ةيبرملا ةغللا نساحم لح تدقف اذمو رثظلا لب اهنا
 يجابتو اهب جدامتو ماوعلا اهب ىتنتت نازوإ ةجرادلا انتفل تصتخا
 عرب كو ضيرقلا ىف كلذ نوكي اك حافكلا ةحاس ى اهب جنو
 اهب مظنامم دبجلا عمح ولو هضيرق ىفببطلا ابا نوهاضي لاحر مظنلاب
 فرعي مسا نازوالا ءذهنم دحاو لكلو ةديافلا رز ارفس ناكل

 ةرهشلا دج انس نع رق دق اذهو( هءذوبا ) هومسب ام ابق هب

 مث روصعلا نم رصع ىف ةحيصق تناك ةيرعلا ناب لوقلا ( )١
 نيمدقالا نم نريثك بهذم وه ,محاءالل اهلها ةطااذم تدسف
 نا ىلع ةْنب ةلدا انيدلو ٠ ىارلا اذه ىرث الؤ نتن اما . نيثدحلاو

 الا . اهسارب ةمئاق ةغل ىعو . ىجصفلا ةغالا مدقب ةيدق ةبماعلا ةغللا
 ةيممتأ ًاظافلاو ًاداسفو ةناطر تداز اهيلع دمالا لاط انك هلا

 تدعتساو « ةيءاعلا ةغللاتازيمموفاصوا رخآ ىلا ةةرحتو ًافحصتو

 . ةصرفلا حونس دنع ةلاقم ىف ةموب هتشا ام اذاهو .٠ ىلوالا ةماعلا نع

 ( برعلا ةغل )
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 50505 نويكم ىلجنمو داصحلاب ىمسأ انني

 ( عبرملا) هلومسي امانهو ( ةباتعلا ) هنومشي ام امو راعمآلاو
 ىلع تلمتشا دق اهلكو هلابح ىلع اهنع اًئيش بتكتن نااناسعو كلذ ديغو
 اهنم هب ترفظ ام ايف ركذاسو ثحبلا عوضوم ىه ةريثك لاثما
 دروه كلذ دعب ركذاو زجوم ناس حاضيا ىلا جاتحم ام قحلاو

 غلابأسو مدق ىلع امدق هف عضا ١ عوضوملا اذه نا ىلظأو لكلا

 . ماوعلا هب قطني امب لما مسد ىف

 روسكمىلجتمو داص ىمسا

 لجتلا ريثك د صحلاو لجنملاب هعطق ًاداصحتابنلاو عرزلا دصح
 ميجلاب ىرإلاب ةمامنا لوقو ) ىركلابو قسلابو داصحلاب نالف لاَغ
 كمس ىف مهلوقك ةثاثم امج فاكلا بلف ام ًاريثكو ةسرافلا ةثثملا
 لحيو داصملا لحب ىف ىا ؛ كلذ ريغو ةدبحا ةديكح |ىفوجمس
 نا لب طقف لحما كلذ ىف هدو>و دارملا سيلو ىركلا لحو قسلا
 زاجلب نايبلا ءاملع بسي ام اذهو ابلاغ لمفلا كلذب الغتنم نوكي
 راشنلاكةئلسم ةسوقم ديدح نم لمعت ةلآ لوقك لجنتموباسعالا ىف
 .٠ ةيب لع ىهو عرزلا اهب بضش قارعلا حالفلا دنع لامعتسالا ةعثاث

 |ذك ل منا .ىمساو لفشلاب همساو اذك لعفي همسا ةماعلا لوقت
 افلام كلفتنال هلا اما : نينملا دحا دصقتو ىتالقلا لعفلاب وا
 ةلمم كلذ بقعت نا رثكألاف اذه تدصق اذاو اذك لمف ىف ًادهتجمو
 ديفتسي ءانعمو اذك ل مفبه مسا لاب اك ةرباثما هذهبغ لعافلا لاح ىلع كدت
 ةدش نم هلا اذه ىب_عبكرتلا دافمو هنم ديفتسي ال دقو هنع
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 مابقي ةنسب كم لقعا مويب كنم ربكإ

 وا ( اذك لمض )هب فري ىذلا همسا راص لفلا اذهل ةمزاللا
 امناجهل سرامو ةيماعلا انتغلنطبت نمو هناونع وهو ( ىنالفلا لعفلإب )
 هنا داري لب كلذ دص ال نا اماو انه دوصقم ريغ ىنملا اذه نا معي

 ىف لصتسي "ايلاقو هيلع رباثي مل ناو لعفلا اذه لمغ نم ىف دودعم

 اذه ىل_ع داصحلاب ىمسا ىنععو ( هسا ال ) ( مسا ) ماقملا اذه
 ذئنيح عبشالاو نيدصاحلا نم دعا ىا داصخلا لح ىف (سا ىل نا

 اذه نع ةئشانلا ةدّئافلا نادقف ىلع لدن ةلمجم ةملكلا هذه بقمت نا

 مدع نع ةيانك ( روسكم ىجنم ) ناف لثملا اذه ىف ىر“ اي لمفلا
 نوكي هنا الا ىناثلا ىعملا هب ديرو حلا همسا مهضعب لوب دقو ةدئافلا

 . اهيلعلصحم الوهو ةدّئافىذ لمع ىف رهتشي نم برضي عئاشل ريغ نم

 ةنسب كنم لقعا مويب كنم ربكا
 ةيماملا ظافلالا نم حرمشلا ىلا جاتحم ام لثملا اذه ىف ىبل

 مريغو هيف نويداملا هيئاري امو لقعلا ةقيقح ىف لوفلاو ةيوغللاو
 بوسكملا لقعلا هنومسي ام انه لقعا!بدارملاو ثحبلا ةطخ نع جورخ
 ةيلك ىف ثداوحلا سورد د ن. نانالا هديفتسي ام وهو عومسملاو

 دعب لاقف نيمسق ىلا هريغو مولعلا ءابحا بحاص همسق دقو« ملاعلا

 ىراجعي براجتلا ن٠ دافتست مولع كلانلا . عوبطملا ىمسق رك ذ ام

 ىف لقام هنا لاَ بهاذملا هتيذهو براجنلا هتكتح نم ناف لاوحالا
 اذهف لهاج رمث ىبغ هلا لاقبف ةفصلا هذه فدتبالن هو ةداعلاا

 ةزيرغلا كلت ةوق ىهنت نا عبارلا القع ىمسي مولعلا نم رخا عون
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 ةنسنإ كنم لقعا موس كنم ربكا را

 اهرهظيو ةلجاعلا ةذللا ىلاةبعادلا ةوهشلا عمق و بقاوعلا فرعي نارملا
 همادقا نا ثيح نم القاع ابحا_ص ىمس ةوقلا هذه تلصح اذاف
 ةلجاعلا ةوهشلا مكمحتال بقاوعلا ىف رظنلا هيضتقام بسحم هماجحجاو
 كلذلو ( لاق ١ باستكلاب ناريخالاو عبطلاب نالوالافولاق نا ىلا
 عوبطم عقتم . الو عومسمو عوبطف نيلقع لقعلا تيار( ع)ىل نع لاق

 لوقا عونم نيعلا ءوضو سمشلا عفنن ال اك عومسم كي ملاذا
 لوالا بوس دقو (؟) سنوي نعو )١( ىنزالا نع لوقنملاو
 : امو نيتبلا نيذه ريغ مالسلا هيلع له مل هلا ( 4) ىرشختزا

 اورفظالو اوربامكيرو الف ىلتقتل ىلا شيرق مكلت

 را اهلوفعبال (0)نيقدوتاذب مهل ىتمذ نهرف تكاه ناق
 ةغلايملا ىلع لمح ملاذا لثملا اذه ناف دعبو اذهريغ فورعملاو

 ىف اما ل.طفتلاةفيص نم ةدافتسملا ةدايزلا ذا لاكشالا نع ولم ال

 فورعم وه اك ريكلاو رفصلا ىف توافتي ال وهو عوبطملا لقعلا
 لثملا نارهاظلاو )ةفسالفلا ءامدق نم لقعلا ىلع ملكت نم دنع

 ةلاقمو انيس نال دو-لا ةلامر ىلا ترظن اذاو (مهلوق ىلع ىرجي.

 حضتي لقعلا ةقيقح ىف مولعلا ءابحا مالكو ىبارافلل لقعلا ىتاعم
 الا ربكلاو رفصلاب توافتي ال وهف عومسملا ىف اماو ًالج اناق ام كل
 نم اذه لب هبحاص لقع ةدايزب 0 ىفش ال موي ريغلا ةدايز نا

 )1١( >قازرما ةاحتلا را م) قدو ىف سرماقلا ف4 1(

 سوماقلا ىف ) ٠ ( نيتور ىوروو
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 ما قر ةدكسالار احلا ىتويع

 كلل لامعا ثم نساوه نم نا نما ىعمو ةلماجلاو بدالا بل

 دن نن برضي ببزاج -+ كدع هتدايزن ثداوحلاب كتم فرعا ىا
 . هلم ريكا وه ن» رواعي الو هبارإ

 قر لكم طحبلا قوم

 ىنعاماىهوةلو مولا مسالا ل..ةنءمالئاو فلالا عضي ىذلا (طحبلا)

 ضع هبلق ىلاثلا لوقلاو لاءعتسالا ةرثكل ابم ةعطتقماماو ىذلا

 رشف دوج ومع راضملا لعفأا ىلعءذه لالو>دو ةلودوملالاىفةاحتلا

 للق كلذ فاالاو ةرورضلاىف الا هنو رظحم نوبوحتلاوبرعلا

 لاله نب رايد لاق

 عدجبلا راما توسهبر ىلا اقطانمجعلا ضفباو ىلا ل وهب

 رخا لاقو

 لدجلا ءىارلاىذالو ىلبسالاالو ةتءوكش ىغرتلا مكحلاب تناام

 ةطسالاو ذ هاا اهب تن اح هحسالا اهلسا هنكسلا ( ةلكسلاب )

 ةيلاطإالا نع مد وحاع هل ملا ونفسلا ىميموانملا اهانعم ةكرت ةلك
 يذلا لق ا ىلع ن الافباملا اهعاس وبل ةقيئاللا نءلاشنالوالاو

 يبذل ناونلاو نشكل ياحملا مك ةفاطعلا ءااشالا هيف عضوت

 لرملاو فلا باحاق كياونا هلل عامنا يذلا بشحلاو ة ةهكافلاو

 يات ةييالاو ةيطنل ىلالكا ل 2: -.ال م كاد ريغو طاللاو

 دره نج نمالا 0 حارق ثتلعحا ةليمللا يذلا ىنلا

 ملعا ىلا عوتباىلا بفصا ين ثعضو ىت ّ مالا ندمت
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 ىكيوزقلا حلا ديسلا رعش نم تاراتخم 03030

 طوب عممان صدهدمت»)جمسلا "لكس و(قرلا "هك -)ذانيح لاقفايف
 ىذلا ىاشلا خبطبلا ةيحبملاو سوماقلا بحاص لاق ( قرلا )

 هحراش لاق بحبح هعج ىدنهلا سرفلاو قرا قارعلا لها هيمست
 دنهلا ةسهج نم سرفلاو ةقرلا ةهج نم مهيأ فارعلا لها نا ال
 هيمسيو لوقا هذه ريغءامسا هلىورو كانهنم هاذنم لصا نا وا
 مث دنهلا ةبح ىا ةبلا ةئادو ةنودوةهنادنهو ةنودنه مويلا سرف

 ىف عرْرنل دانهنم اهبىنا ةبحلا هذه نال ةيكافلا هذه ىلع اهوتلطا
 ىلرهظيام اذه ةسبالم ىند: اهيفكي ذغل لكىف ةماعلا لامعتساو ,ههدالب
 لاق امىبعةقرلاوانل ىورام ىنع بحل هنو مسي مويلاولا زاجلا لهاو
 ةدودعم مايا ةثالث نارح نيب واهشبب تارفلا ىنع ةروهشم ةنيدم توق

 دهتجم ىذلا نا لثملا ىنعمو ىقرشلا بنايلا نم اهنال ةريزجلا دالب ىف

 كلذ نع ىكو هفيفز نمرثك | هفيفر نوكي الو ةدّئافلاب نيو هيعس ىف
 نم ىكو هدواو ءاوها انأو ىدنع بوبحم ( ىفراوكسلاب طحيلاب )

 هتجيتل لعل صحب م هلمع ىفرصقت مل نمل برضو( ىقويعب ) كلذ
 ىنالل قابلا

 ( جمر تايعلا
 ىنيوزقلاحلاص ديسلار عش نم تاراتخم

 : دادغب حدم ىف لام ديسلا لاق

 ءآونالا عم اهب ميلا ىرجو ءاروزلا دهاعم داهملا انج

 ءادنالا دي ةنأومستا بطر ؤاؤاب ضايرلا ريهازا تهزو
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 ىنروزقلا ملاص ديسلارعش نهتاراتع
0 

 امامالعا س الان وصغ ترشن
 رت نامعنلا قئاقش لال انرو

 الطابيف سؤك اك رانجلاو
 ىارذم جسفنبلا ىبعمتدرولاو

 ايصلار جام سيمت نوصفلاىرتو

 ةج الا ءاروزلا ام هللاث

 الا املا ام ريثعالا برتااام

 اهناسحو اهضاير نيب ناكو
 : ةليجرانلا حدعي لاقو

 ةركأب رولبلا ةيهذم ركاب
 بهذ ىع توقاي نتثلاو رمخاف

 برطضم وهوايف ءااملا امتاك

 ةقراب هلجز درب هناوا

 مع

 ها اننريخ ءاونالا ىلع ىشب

 ٠ احيهلا مالعالا ىرولارشن

 هالك ةلقم ىف اهضور سج

 ءآرخلا ةتوقانلا نع تغيص
 ءااحرالا ىف هيلع دادحلا درب

 ءادرلضف راهزالا ىءابرط

 م ا.عئارفاو اهبف سودرفلا

 هآذلا لامطع .ىزرت رثودك

 ءارضخ ةجاسد ىنع ررد

 ردقلا كلاهولج ردبلا ىمشلاو

 رطعلا ريعلا هم حاف ةناخد

 رردلا هج رمىف ترثتلادق <

 رطملا هقوف ًاذاذر ناك دعرلاب

 0 نسلا ىف ةمدشو هبلق ةلاع فدي لاقو

 مقسلاو فعضلاهيف عراست ىتح م.هلاو مهلاهبق عراصت بلق

 ممصاهلا ىئذاو ىرهظس وقلاك  فاطعنم وابيش لمت ثم سارلاف

 ىلا هيف باقلاو ىشديف مسجلاو
 ىلسع لا وكسشا خا ىثفي ف
 اف ىنلاب عفشاو هللا ىلآ اه

 مد هيقعمدلاو ىذق هيف نفحلاو

 70 ل_خالو ىرضا لع
 دوجوم هللاىوس اقع
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 م5

 مهيتنكو قعض ىلع ىدلو ثتعحر

 : تيدها ةداحد ىف لاقو

 حلاص كنه ةيده
 اهكبد ىظقوب ةجاجد

 اهب هتح ناميلدولو
 امل ابع دهدهلا ايئاول

 اهحدصوف ىرمقلاب از
 تدعام اذاو ًاديور يشم

 اهثيريف سوؤاطلل حضج
 اب عماطقلا ىردك شعم

 هدرو ىلا طللا الو ال

 اهذغتملو لدتلا اهوريج

 انو رصم كام ىف اهوا

 اهتسع نمو لئللاك ءادوس

 اهحربىف ءازوجلا قرافت
 ىلع ءار ريللا رئاظو

 اهلمح ىف نازيملا سنعال

 امو ىجادتما نم اه لاط

 الو ىرسك ةحرف ىرا اه

 هحتق ىف روباس الو الك

 ىءوزقلا اصدسلا رعش نم تاراتخم
 1س حا < 0 يع حا زم

 اومحر امو راه فرج افش ىلع

 حاصلا كلمال تادهادق

 حمئاصلإب رجفلا عولط لبق
 حلاكلاب ناكام هسقلب

 حفاصلابدهدهلا نع ناك
 حداصلا لبلبلاو ىحضلا دار

 حبلاس ىلع ودعت اهناك

 متاجلا قئورلا كاذ نس

 جدا ىف ءاملا دورو ىلا

 جراملا ةيشم ىشع ةادْغ

 عاسلا نمزلا ىف هتالغ

 جعارلاب كنك اام هءارو

 حاولا ق_فثلا نول حولي

 جياذلا اهدعسب تنرق نا

 جعارلاو لزنعالا اهكامس

 حئارلا ىرتنملل تلقن نا

 حراش نام نقلا كاذل ىرا

 جاجلا اهزع ىف سبق
 حتافلا كلل هضقو
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 تحبصا ىذلا كلملا ةحرفك

 اهفاصوال ًارصح عطتسي

 اهماش ام ءارنع اهكاهف

ا حلاص ديسلا رمش نم تاراتتع
 ىيوزفل

 عئاملا كلملاو هل كلم

 جداملا نسا نال ماظن

 جزا نمو ناد نم كاوسش

 : قابطابطلا ىف ىلع ازييم حدمي لاقو

 اردكلا برشي م نموفصلابرشي+

 هيناج لذ نء“ىتلإب زفي مو

 همهني ال ىنامالا لين ءااش سا

 اهأ دوه ال نم ىعلا دوش الو

 اهءركا ناكنم ىعلا,ىرولاىلوا

 هلع فار شيع ضفخ ب صن بصناق

 رف ًاكردم ىلاعملا مشل ضهناو

 ايغارم مزعلا ىادشب اهل رطو

 احباس قوف اياتلا ,رامغ ضخو
 !ركذ ”مراص ىلاعملا ظفحل درج

 ةلطسو ءايملا ىلا ءافكدمو

 ىركذلت رهساف ملا تيطخ اذا

 !' ممهل» رادقالا ريك ىنع لصو

 نب ىلا ىنمالا كتبذك نا

 قفتلف دحلاىرتعي نم
 هنلازخ

 الجر نك و ًالايذا مزعلا نمرمش

 ارطحلا بكر نم رطخم ىسبلو

 ارصقهعإ نمىرولا ىف لطيملو

 اردصالو ًافرو ال ةبثملا فوخ

درمشلا اهدب زمرب ملازملا دوق
 ا

 اركذ اذا ًاركذز اهفرشاو ةفك

 ارطخلا او ديلا هيف دانقلا مزعي

و سمشلا ىثغي ىنامالا نع
 ارمقلا

 ارطولا اهكآردا ىف ضن ىنملا ىلا

 ارمغمم مزعلا جوممي ارحم قع

 اركذلا مراصلا ىريي لازملا نم

 ارشتنم ديلا ىطب درب دجمبب

 ارهس نمل الا ىركلازبي نلف

 اريك ام رادقالا نم رغصت ىريك

 ارمشالا بذاكلا امم مزعلاقداصب

 اررألا قفتي مل نم دمحم ىيبف

 ارصبلاو هدا عامس الع مزحلا
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 ىنيوزقلا اص ديسلا رعش نم تاراتخم
 ةحاج مايالا ريغ ىلع سغو

 مك

 اريفلا كزع ايلرسب اريغم
 ارقفلاو ماتننالاو لمارالا فهك ىلا تابئانلاكتعزفا اذا عزفاو

 ىرق لك ماعطع ىَْه لك سابقم ىدن لك حاتقم ىده لك حابصم
 ىلوالا تاالا نا ىرت تناف . ةديصقلا رخآ ىلا اذكهمو

 جمش, ىتلا حدملا دئاصق بلغا ىف ىوب ام فالخم ةعئار امكح تمجج
 نمو . ةرخ"الا نورقلا ىف رعشلا طاطخما رصع لاونم ىلع اهدرب

 : هل قيدص نم امرت ”ابلاط هلوق هرعش
 لسالا بيط عرف ريخ اي
 اتنم اننوت وكشا كلا

 ىضلا ىفشي كنم نتثب ىل دج
 ىذلاب بغار هنعانا ام

 احرلا لح كليح ىف تلصو

 لضفم نم سانلا ىف له تلق نا

 ىلعلا ركل لعب نكي ناف
 هل ااضق نسف ىلاعملا ىف

 ىمه دوج لياو هلكو

 اهردغ نم مايالا ىدع لسا

 : ةعمش فصو ىف لاقو

 اهلادتعا نسح نابلا م ءاضيبو

 اهلا ريغ انقلا ىلخك تناكق

 لضفلا خماش مرقة ريخو

 لقلب برسشلا لق نذإي
 لبلاو ىلعلاب هيورت شم
 لكا نمو برسم نسم هلوت
 ىليح ىف كلاح هب لصف
 لضفلا وبا كاذ مس: اولاق

 لمي نم هاوس اهل اف

 لكسلا ةلديقع ةجتنم
 . 0. لبولا لمع ىلع ىرزا

 لحتلا ىج ىبحت ىنعلا نم

 ردبلا نعتنغاو "البل اناء اضا
 ىنلا نم نائسلا ناك دقو نيه

00091 



 هناقدا مومتاغلو هقدقو هانعمو دادشب مما موب

 : ةالحم م ًاضيا هلو
 ىلاطلا ة-ه ابنع طخ ةم* هل لضفلا ابا نا

 ءاكبو كاحن نيب ام ام نكل ىسواك لبي
 ءاملا ىف مجالاك ىرولا نيب ام حال دقو مجنلا هلحم

 تاسالا ةرصاع دئاصقب هنامز ءااملع ن. ةفئاط حدم دقو

 انركذ اهب انازتجاف هنطو ء انما نم ًاريثكك رو ىفنلا ةيوط

 دقف . هلاويد ىف اهباطيلف اهباع فوقولا دارا نمو هب ارعت

 )١( ىحعإل ًارثا هيف هل ىاو ٠ ىوو عج

 هه زج

 ةناقد مو هناغلو همدقو هاثعمو دادقب مسا

 منجم نحن ءاهو . ءانعبو دادقب مسا ىف ءااململا فلتحا
 : نادلبلا موت هباتك ىف ءادفلا وبا لاق ٠ لاوقالا نم هنف !ولاقام

 ىرسك نال. مسالا اذه « دادغب » تيمس امناو : بابللا ىف لاق

 ةرسانم اوسيل مهو مالءا ءأملع ةدع ىئنيوزفلا بقلب بقلت دق( ١ ر

 ىلصالا نطوملا ىلا بسنلا ف قاختالا ىوس تيبوتب, نيب ةبسانمالو لب ةدحاو

 نويةوزقلاوا ىيوزقلا لآ نيورق ىلا ىمشلا نم ةلج نمو . هتماوجرخ ىدلا
 انعاشف. هاحيفلا ةلملا ناطق نممهو قدرملا ريد ىف نوفورمملا ”هنوازقلا وا

 قباس ددعىف هانفسوام ىلع رخآ تب نم لب ريخالا ثبلا اذه نم سيل اذه
 مجارقب أ !ةصرفلا انل تحنس اذاو . ءآرهزلا ةمطاق دالوا نم نيتيلا الكو

 ىلامت هللا ءانش لا ء نيدملا نيينيوزقلا
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 مرن هناقدا صو هثاغلو ةعدقو ةهائعمو دادغب مسا

 هل وديعي مص مهل ناكو ٠ ذادغب هعطقافقرشلا نم ىصخ هبلا ىدها

 :لوش ءءذاد غد: ىمحلا كلذ لاقف « خيد هل لاعب ء قرشلاب
 . اذه لجا نم مسالا اذه نوهركي ء اهقفلاو . ممصلا ىناطعا
 ئداو د: هل لاَ, ناك ةلجد نال . مالسلا ةنيدم روصنملا اهامسو

 لاذلاب ىنعي . ذادغب لاس ال: لوي كرابملا نبا ناكو : لاق «مالسلا

 امئاو . كرش اهناو « ةيطع «ذادهو ..ناطيش « مب  ناف . ةمجعملا
 مهضعب لاقو ٠ ايا نادغيو ٠ نيتلمهملا نيلادلاب ىغعي ه دادغب لاب
 ناتسب ىنعي . لجر مسا« فاد د و «ناتسبلا د ةيدجعلاب « غي د نا

 ٠ ما « ذاد

 فاتت برعلاو , مجامالل دادغب لصا : ىرابنالا نبا لاقو
 : م١٠ . مهتافل نم اهقاقتشا الو مهمالكرم اهلصا نكي مل ذا . هظفل

 ناتسب هريسفت : ( توقاي مجمم نع الفن ) مجاعالا ضعب لاقو
 : لور مهضمبو . لجر مسا «دادو » . ناتسبإ : « غابف د . لجر

 قرشملا نم ىصخ ىرسسك ىلا ىدها هنا ركذف ء متصلا مسا : غب

 «دادغي : لاقف ء هدلسب مانصالا دابع نم ىصخلا ناكو . اهايا هعطقاف
 ٠ ىلمع' « داد دو . ناتسبلا وه « غب » : لبقو ٠ قاطعا مصلا ىإ

 »2 دادي د : لاقف ناتسبلا اذه ىصخلا اذهل بهو دق ىرسك ناكو

 نع برعم ىسراف ما دادغب . نسحلا نب ةزمح لاقو . هب تيمسف

 نم لجر « اغإب د ناك روصنملا ةنيدم ةعقر ضعب نال « هيوذاد غاب

 كوام ضعب د ناك ةسراد ةنيده را اهضعبو « هيوذاد همسا سرفلا
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 هقدا ووانأو تدو و
 م ل و ل

 هب ىعحات نا كلملا ماي ىدلا ام! ىرقلا

 كنذ ىلع مالسب اهون>ذ ىا« زورو هوديله» : لاقق ةتيدملا هذو

 * دادغب : تامل عبس دادغب ىفو . مالسلا ةسيدم مبمس لاقق :وهتف

 لاذلا هرخآ ىف ذادغب نوزي# الو ةرصبلا لعا ىنيو . نادنبو

 ..لاذ اهدعن لاد ايف ةلك برعلا مالك ىف ىبل هلال اونو . ةمحعلا

 مهارإا قاحسا ىنال تلقف : قاحسا نب نامحرلا دبع مساقلا وبا لاق

 سبا ىمراف وه : لاقف . ذادر>مهلوق ىف لوقت اف : ىرسلا نب

 سلاف . ذادغإ : لاق نم حم !دهو : نإ تلق . برعلا مالك نم

 اصلا ىكحو ٠ لسالا ىنع دادقب ىئاسكلا راحاو . برعلا مالك نم

 قو .نيتهنيلاديدادغب :ىحع زراخلا حو :نادغمودادغموذادغم

 , اسيا مالسلا هنيدم ىمستو . كنؤتو ركزت اهلك تاغالا

 نآل مالسلا ةئيدمثيءسو . ”ةصاخ روصتملا هنيدق ءاروزلا اماف

 قاساا دطانع تاقعرب لذو .« مالسلا ىداود هللا ةلحد

 : هل لا ء لحر هاف داور ىلا نإ زيزعلا دبع دنع ًاسلا تنك

 ام . دادقب لال : لاقف . دادش نم : هل لاقف ؟ تنا نإ نه

 ٠« مالسلا هدم : لف نكلو. ىطعا«داد د و٠ مس 2« خد

 .٠ - لبق تناكدادش نا ليقو .هل اهلك ندناو مالا وه هللا

 هسا سارا عولا نو ريف معاذ لها راج دمت

 هداد 0 اوأاق مهدالب 5 اوفمصنا اذا اوف 5 نيصل كلم مسا

 . كيما هيمهع ئه هانمعر نأ جيرلا اذه نا ىا
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 سوي. هتاقدارمو هئاثلو ةمدقو هانعءو دادقي مسا.

 اوداراف « هللاوه مالسلا نال . مالسلا ةنيدم اعا : لقو
 . هفرحم توقاي مالك ن دم انه ن ا . هللا ةئيدم

 . نيتتجممونيتلمهع ذاذعبوا دادقب : سورعلا عااد كاتو
 ةلمهم ىلوالالادلا : حاسبسملا ىف تاغل عبرا هناهف . امك ميدقتو
 هرغو ودا ثالث اهفف ةيئاثلا اماو . رثكالا وعر
 ,و .ةمجعم لاذ لقالا مو ةيلاثلاو .رثكألا وهو ةلمهم لاد
 فعاضملا هباب حةفلاب لالسمف ءا1 بتي نال ء نونلإاب . نادفب راتخم
 ءلاعزذ اهب ةقان ال٠ فعاضملا ريغ نم ”ىج ملو.لاخاخلاو لاصتصلاك
 : متاحوبا لاقو للطسق نم دودمم لاطسقو . علظلا وهو
 باهدقو ,نردغوا ذادغوا دادي : لاش فك :ىممالا كاتب

 عبس هذهف مالسلا ةنيدم : لق : لاقف . نادفم . لاقيف ٠ 1 ابلا
 ىف ر نونلاب نادغبو ( نيتلمهم ) نيسلادب دادغب اهنم حيصفلا تانل
 اهدروا م تاغللاهذه ةديسنبا درواو .بلعأ هيلع رصتقا .(رخالا
 فاضح نبا كاقو ٠ درست ىف ميلإب مادغب : رازشا دازو . فنصملا

 ىعاولا بحاص دازو ٠ هلواىف مللي مادغم : ع ىنع هحرشفف
 5 .اايركزوب' ىكحو . ةمحعم لادب نادغي : ىطاشر لا دمحم قا

 هذهل اهلك سابعلا وبا لاق ٠ لابلاو ءااهلإب دادوعإ ءارفلا دايز نإ يب

 .برعلا همم ىمججعا مسا وهو :لاق مالسلا ةند# ةروهشملا ةدئبلا

 لاقو مص ناثسبإ : اهليوأتق مدص مسا وه: ىئاولا بحاص لاقو

 ةمجعم ةيناثلا لاذلاب ذادغب لاقبال كرابملا نرللا دبع لاق ىطاشرلا
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 هتاذدا مو هلانلو ةعدقو هائمءو دادش مل موك

 ضعب نع ىرابنالا نا كب ىلا نعوةبطع « ذاد»و معو غب د ناف

 مهضعيو لج ردادو ناتس غف لج ر ناتسب هريسف# نا معزي محاعالا

 : ىطاشرلا لاقلحر دادو هدي ناك سرفلا ضعنا مم مسا ب لو

 لاهو انحش لاق مالسلا ةئيدم لودبو كلذ نع ىمب ىعمصالا ناكو

 ّْ ها« ضيا مالسلا راد اهل

 :ءانعنو . داد غاب فقم دادغب : مظاقلا ناهربلا ىفلاقو

 لدعلا

 مسا نسم ةذوخام دادغإ ( )١ نيكملا ناو نزاخلا نبا لاقو

 وش ناك بهار

 3-3 ناتسب

 دادغب مويلا وه ىذلاعق مملا ىف ةيني. ةسينك نوؤشبإ

 را ردتكسا ةئيدم الدم ناش امك . همسا ىلا ةفاضع دادغب ةئيدم : ليقف

 . رو داملا وا نيطلطسق

 ةيمرالا «ادادغ تيد ن. ةذوخام دادغب : نورخأا لاقو

 دادحلا ةئيدم : اضياوا جتسالاو ةكابطاوأ وأ لزغلا ةنبدم : اهانعمو

 ءلابح وا طبيخ نع ضع هضعب دقعتم لك وهو ( نامرلا نازو )

 5 رراغص

 ١ نييوغللا ةلبخم اهتعرتخا ةلايخ رطارخ اهلك هذه : نح اناق

 بح نم ناسنالا ىف امل ةباجا نب_ةاذ_حتملاو نيقدشتملا صعب ةمهاو
 مسا ناذ الاو لهاح هنا هنع لاشال كك لهجي ام ىلع فوقولا

 4و لو ةمارسسم ةلصممتام قةقدعسصتسا صح ظتطا. 0موهخ (1)

 كك طل 2 1 مل 68
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 عقل ةيسرعلا ةفللا بادآ

 حيبملا لبق نييروثشالا خيراىف درودق ذا ميدق دادغب

 ةيوتكملا طخلا ةيرامسملا ع راوتلا ىفء ام دقق . ةبس نيعستو فلاب
 دادغب ذخاف هوبا هقتفامقتر الكلب روشا كنل! نا : رجلا ىلع

 ىلع ىبام رزكحي اش خودرم كلملا رطضاو للباب ءااحما حستك او
 . حاصلا باطينا

 هلع بوتكم ًاريثك ًارجآ دادغب سفن ىف ء اماعلادجو دقو
 نا لو_قلاف هيلعو . اهفةرح ىتلا عئاتولا ضعبو دادغب مسا
 ساسا ىلع ملكتلا باب نم وه كلذ ريغوا ةيمراوا ةيسراف ةظفالا
 ءاملعلا هيلا دبي يف ةيروشالا ةغللا ىف اهاسع انا عع
 . هانم ةقيقح نع عانقلا ف دك, ةغالا هده ىف رحبتلا لملف

 ةريثك اهلا تيار دقف اهبف تاغللا فالتخاو دادغب ءامسا اماو
 .داذنبو .ذادشغو . ذاذشو . دادشب : ىهو نرشملا غلبت

 ء مادقمو . مادخبو ء نآدغمو نائفمو . ندفيو , نادغإو

 « مالسلارادو ٠ مالسلا ةئيدهو ٠٠ ءاروزلاو . دادعو . ناذغبو
 ةرامالا رادو . ةفالخلا رادو . نيسابعلا ةرضاحو . مالسالاةبقو
 نم ىنتسيام ءاامسالا هذه ريغ ىلا . قارعلا ماو . ةيسابعلا
 ىبع قوزر .اهركذ

 ةيرقلا ةفللابادآ رات باتكد شن
 ديهك * 5

 نيريثك مدجو رصعلا اذه ىف برعاا 1.72 نع تلحم اذا
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 موس  ةيبرعلا ةغللا بادآ عيدان باتك ََش

 «٠ ةغللا طاط< رصع ىف ةباتكلا ةقرط ىلع ىرايلاو.برعملا مهفو

 ام ىردي ال ىذلا لهاجلاو . رصعلا اذه لهاسلاسا ىلع ىراجلاو

 ركتملاو . ىتاعملل عدتبلا غيلبلا يبتاكلا نع تغتف اذا اما ءبتكس

 نم ركتبملا عدتبلا ىننو سفنلا قدب الا هدجم ال كناف ٠ عيضاوملل

 نم هدعب ءىحب نم هنع اهلقنيف دحا اهلا هقيسي مل عيضاوم ىف بنكي

 هملعو فاؤملا لضفن ارا رقا مهتاغل ىلا بناجالا اهلقني وا ةبتكلا

 * ثحابملا هراكشاو
 ىدنفا ىج رج ريهشلا خردؤملا بتاكلا هةملعو هملَغإ رختفت نمو

 تاقن ىذلاو ٠ عيضاوملا ةفلتحلا فيل انلاو الهلا ةلع بحاص ناديز

 ىنرعلا وه هلا انلق ؟ذاف . بناحالا تاغل ىلا هفيناصت نم بتك ةدع

 ىلا ءرافسا ضعب مهلقتل مم رفالا املع هلضف رقا ىذلا ديحولا

 . ةقيقحلا انيدعت املو ءانمالك ىف انيلاغ امل مهشسلا

 . داسحلا نه نيريثك ىلع قشب تاملكلا هذه عامس نا ىلع

 اذه اولعف نا مهنا مهم" انلظ هلم نوضفيو هنوصقتت مهضء, ذخا اذهلو

 « قوفتلا لك هيلع نوقوفتيو لضفلا ىلا هتوقبسيو ًاردق هنوديزر لعفلا

 : سعاشلا لوقاوسنو
 هعفري هللاو هل اضفخ دير“ لجرنم داسحلا ئشتىتمىرت

 همني ضرالا فنف.اطعىرجا ناو دري ال ًارما هللا ىضق اذا
 هياغ تيظح تاياورو بتك ةدع ناديز ىدنفا ىجرج فلا
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 ةيبرعلا ةغللا ةغللا با ادا ادا خيران ان باتك دهن نا ]
 هس د ص سس دع

 فقواملف «ةيبرعلا قالا بادآ» :وهو ريخالا هياتك اذه مهدنع

 دادزت ةزازحلا تذخاو ظيفلا رحنا مهرودم ىف تشاح داسحلا هيلع
 هصخشو هفرش س4 امل نوضرعتب اوذخا مهلا ىتح . ىذأو ةدسش
 نم هيف ام اوركذي نا نم ًاضوع ليلخلا باتكلا اذهل مهداقتما ىف
 ٠ ةيناثلا ةعبطلا ىف ححصتل طالغالاو نماغملا

 لالجالا اذهب ديرتال انناف هفيل اوفلوملا نلجأ ناو انناو اذه
 ضصقخلا بئاوش نع ةديعب هنافنصم لعجل وا اطل نم همصمن نا
 دح ىنع . للزلا هباتتي , مهولا هلزمي ةلاسنا هنوكل ناسنالاف لاخلاو
 . نابسالا لحم . ناسنالا : لبق ام

 اهلا قرط:ىنلا تافلوملا نم ةيبرعلا ةغللا بادآ خيرات باتكو
 عبطلا طالغا 8 : فئاوط ثالثىلا ةمسقت نحو هعاونا ىلع طقسلا

 .ءازالا ةدج ىف ماهوالا هم رييعتلا طالغا 2 ةيبرعلا لوصسالاو

 : لوقنف ىراقلل رومالا حضنتل ةدح ىلع ةقئاط لك كذب قا نحن و

 ةيبرعلا لوصالاو عبطلا طالغا ”

 امو طالغالا بجاعإب انبات اهدحو دادغب عباطم نا نظن انك

 طالغا ناف . بيرغلا جاتنلا كلذ لثم دلت عباطملا رئاس نا لاخئانك
 ردجالا ناكو . ”هلاملا غلبت داكتو تارشعلاب دعت ةريثك باتكلا اذه
 بئاوشلا هذه لثم نع هنوصإ نا ليلحلا رفسلا اذه عبط ىلوتع

 ء املع نسم نيريثكلا ىديا ىف عقب نا رظنثي هبال اهسال» هيب ةلمخلا

 ن» . هنساحم هوشي ا لك نع هزعي نإب نسحب ناكاذهلو . : الهجو
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 م46  ةيبرملا ةغللا بادا م ري باتك ده

 نم اهل ظحال ةظفل ىعو ريفاحالا هلوق 1١ ص ىف درو ام كلذ

 ول ٠ ةيوفدملا ران الا : لاقي نا نسحالاو ىنعملا اذهب ةيبرعلا

 عج رافحأ عج ريفاحالا نال ٠ ميقد مج نيتمضب قرلا وا تاحردنملا

 . ريغ ال روفححلا نم جرحا بارتلا وهو رفح
 ٠ حصالاو ٠ نوبرصملاو نويلبابلا رصاعت دقو ١١ص هلوقو

 ٠ ريص ع ةدامىف لعافتتا دوجو ال زال نييرصملانويلبابلا رصاع دقو

 نسحاو.٠ امسا ةمئاق: حصالاو .*"امسإب ةمئاقابف : ص كنت ىف هلوقو

 «.قارعلا ىف ةئدق ةدل معا ىهو . ةقرو : هلوقو ءاامسا ركذ : هنم

 مجار ) ةدو م فلا اهءآرو فاقلا ال فاكلاب كرو : حسالاو

 ٠ "1/8 : © قرشملا ةلجو . توقاي مجعم

 جمالاو . فحتلاو ؛ دادغب حسالاو ءددشب : 1 ص ىف ءاجو

 ءنيربتلا نيب ةبدكملا هذه اياه ىلع سمالاب نوباقنلا رثعو ٠ فحتلا راد

 نيب ةيئكم ةبتكملا هذه اباه ىلع ىما نوباقثلا رثعو ح سالاو

 ٠ كلذ ومضوا . هذه نيربلا نيب ةبتكم امام ىلع وا . نربلا

 ىف نالويلا بادال نبدم ىالسالا ندعلاف : ١6 ص ىف دروو

 نانويلا باد الف : لاق ولو , ىجحت رفا ريمت اذهف . ةيميبطلا مولعلا رثكأ

 حيصقا ناكل ٠ ةيعبطلا مولعلا رثكا ىف صالسالا ندملا ىلع لضف

 .٠ ةرايع قحاو

 ةسما لكل دج : 16 ص ىف هلوق مهولا بإ بابلا اذه نمو

 يف بولطملاو , اهاوس نع اهب زاتمت اهكرادمو اهرئاعش يف صئاصخ
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 ةيبرعلا ةغللا بادأ خيرا ٍتاتك دن مدح

 نكملابو كنت ريغ هذهو . اهرئاعش لدي اهنعاوش ماقملا اذه

 ةقاتزلاو ٠© ص ىفز ىئانغلا حصالاو ىنانغلا رعشلا ١9 ص ىفو
 ىف نيجتملاو نيحنكسلاو جهابطللا جهانطلا 4٠ ص ىفو ةفارزل
 : 48 ص ىفو شوج زرملا ىف شوج زملاو نيبجتخلاو نيبجنكسلا
 اهنومسيو نبع ء احلا نولعجع رضم نم ةلببق مهو نويليذهلا ناكو
 ع لاقو . نينبعلا ضوع نيءاغب ةحفجفلا حصالاو . ( اذك ) ةجمحملا
 نيج ةددعملا « ايلا اولمجع ناىمو ةعاضق ىف ( اذك") ةعجمملا امو
 هاايلا لعجع لوقلا دبل نا مث . اج ... ةجعجعلا حسالاو : اذك)

 1يج ءاايلابلق نا قحلاو نييوغللا ضعبل.قفاوم وه هيج ةددعملا
 ج ع ةدام جاتلا عجاد ٠ ءاانلا قلطعب لي ةددشملا ٠ ايلإ صاخ ريغ
 اولوقإ نا ىعو ركب نب دعس ةغل ىف ءانطتتسالا : هلوقو . جع

 وه حيحصلا امناونحيحصي مالكلا اذه ىبيلو .. نطعا لدب ىلنا
 راصنالاو دقو دزالاو ليذهو ركب نب دعس ةغل ىف ءءاطئتسالا نا
 لب طقف ىطنا ىفال ١) اطلا ترواج اذا ”انوت ةنكاسلا نيعلا لعج
 ناك ناو . انه ليتعلا بإب نء الا ىلعنا امو ( ظفللا اذه هباش الك
 مجار ) . ةيمسنلا ميمعت باب نم اذهف كلذ نم قتعم ٠ اطنتسالا

 ٠١9:1 (٠ يعرلل

 هل خد لب لك ىف لب طقق ةريزج ىف سبيل : 458 ص هلوقو

 ةرزج ىف ىا) طقف ةرزجلا ىف سيل : لاّغ نا حصالاو . مالسالا
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 اهي ىدهزلاو ىواتسحلا

 ءايلإب بياعملا حصالاو ( ةزومهم ) بئاعملا 4م ص ىف ءاحو
 ةزمهلا روصو ٠ زاجأ موق لكل : ايف دروو ةلصا ايف ءاايلا نال

 نيذهلثمو . ةروسكم اهنالفلالا تحن اهلج حسالاو فلالا قوف
 قبس : 09 ص هلوق هلثمو . دعي ال ريثك ءىث نيئوطلا نيطبضلا
 ةمجمملا لاذلا لمع ان ًاريثك وهو . لذءلا حصالاو . لزعلا فيسلا
 ام ًاريثك قارعلا لها نا كرصءو ماشلا لها ظفل اع ءاز
 مهيتكو مهفصص ىف كلذ ىري م سكملابو ءاظلإ داضلا نوطلخم
 . ممتاعوبطمو

 ىف بععلاو : حسسالاو . مطح ىف عشلاو ٠0 ص ىف دروو
 :اهيفو . ةمادب حصفالاو مظنلا ةيادب تناك #2 ص ىفو ٠ مطح
 ٠ ,مثوج حسالاو . مههوج ء افص

 لوقلا ناف . اهوقدصف مازح تلاق اذا: 5*9 ص ىلاقو
 هم ص لاو ٠ ةمحعملا لاذلاب مانح حسالاو . مازح تلاق ام

 نبا حصالاو ٠ ًارارم طلغلا رركت دقو . ةبأيز همسا الجر اوسدف
 * ىزيربتف ةساحلا حرشو ( هك م : 4١ ) قاغالا ىف كةبايز
 ردع *الع الثأ طالغالا ءذه عون نم دحلا اذه دنع فقنو : اق
 ٠ ةيافك ردقلا اذه.و . اهنماتلجح نع

 ( ولث ثحبلل )

 ىدهزلاو ىواتسملا
 قارعلا لها دنع مولا فورمملا رملا نع هلدحا انلاس

 600 916 رقلا نع



 ىدهزلاو ىواتسملا مهم

 ىماف كلذك نكت مل ناو ةحدصف ةظفللا هذه له . ىواتسحلا هلل

 . اهنلع تفحص ىللا ةيلكلا

 ناكساو ةطوقنملا ٠ اخلامْضِب ماوعلا اهظفليو ىواتسحلا : انلق

 ةروسكم واو مث فلا اهدعب ةقوفلا ةاتثملا ء انلا حتفو ةلمهملا نيسلا
 مب ىئاوتسلا نع ةفحصم ةملك م ةددعم هاي رخآلا ىفو
 ءااح دقو . ةفرمملا لهسلا طبضلا رف ىلا حتفف مضف نوكسف
 نسحا ٍباتكح ىف ممطلا ذيذللا ةوالخلا قداصلا رملا اذهركذ
 : ةللاديعلاق : لاق ةيجمرفالا ةعبطلا نم ٠١ ص ىسدقملل ميساقتلا
 : ايفركذو اهددع مث نوعبراو ةعست روُقلا ساما نم ةرصبلابو

 م «ىوتساخ»: ةروصب بتكلا ضمب ىف ضم دقو ىناودسحلا

 .ددعةيلاطيربلا فحلا راد ىف دوجوم طخ باتك ىف ء ا

 مجعم هباتك ىف هيوك ىد هلغام ىنع 4١ ةمئاقلا هجو ىف اوه
 : روقلا عاونا نم هركذ ام ىف لوم, ذا ( 176 ص )دالبلاةعومم
 ةلاحرلا ره هركذ دقو ©«. ...٠ شمشملاو ىوتساحلاو شرقلا

 ىزودومت كلذكو ءااخلا حتش 81١8( : ؟ ىف) ىواتسحلا مسبب
 ' ىلا صا زيا ىف ةيبرعلا مجاعملا ندلم هباتك ىف

 ربذالا اهانعمو ناوتسحلا ىلا بونم ىناوتسحلا نا. يهاظلاو

 اذه ةيمست ببسو . وتسخ عمج ىهو ةيسرافلا ةغللإب ء اينغالاوا

 فالح هلك اب نوملوم ءااينغالا نال وه ظفنلا اذهب رقلا نم عونل
 درر ملوايثدلا ىف دهزلا لهاو ءارقفلاالا هلكابال هناف ىدهزلا
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 و ريقبلاوا ريحشلاوا ريكجلا

 اوطم نا ةغللا نيءاود ىف ( ىدهزلاو ىناوتسحلا ) نيظفللا الك

 افدارم اهو رحلاو ذازالا ىناثلا نم "الدب درو لب ةرصتخم ناو
 ذازالا فيحصت الا ىدهزا امو ناحيصفلا

 ريقأا وا ريجثلاوا ريكا
 ةظفل نول معتسي ةرزيلاو قارعلا ىراصن :لاق رخآ انلاسو

 ىذلا رييكحلا مهموص نم لوالا مويلا ىلع اب اولديل ريجشلا

 ةينيتاللا ةفئاطلا ىراصن فال نيذأالا راهنالا مهدنع ىدتبال

 ىكحلا نيثثالا موب ولإ ىذلا ٠ اعبرالا راهن الا وثدتسال مهف
 ريكجلاوا ريجشلا نينئا ”امئاد نوه. نييقرشلا. عمسن اذهلو . هنع

 مهل نبا نف ( لوالا ىف ةيرصملا ملابو ىناثلا ىف ةيسرافلا فاكلا)
 . اهاثءم امو ةظفللا هذه

 وا 22 مهناسلب ىهو لصالا ةيعرا ةظفل ريجشلا : اننق

 نا ةيمستلا هذه ببسو . لاسرالاو ثعبلا اهانعءو 7# 3 غ2

 موصلا هدب ىف ”ابهار هلأ انبا ىلا لسري ناك ةفئاطلا كرطب

 نولهالا ناكو مايالا كا: ىف مهظعباو هرجاوزو هيماوا مهفلببل
 . هباويحربو هوليقتسيل تافارز هلا نوج رخبف ىمالا اذه نوفرعي

 لوسر مهلع عطقنا ناو اهيلع اورج ةنس ةداعلا كلت تحبس! مل

 . دسلا عيورت هيام ىلع ”اهئاد ظفاحت ةماعلا نال ريكحالا مامالا

 مه رباجالا ناكو فصقو وهلو ةهزئموي مهدنع مويلا كلذ حبداو

 . افدقو ةيونا موب هولعجم نإ

 ”كراطبلل ايف ناك ىتلا دالبلا عيمج ىف ةيراج ةداعلاءذهو
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 ءالسلاراد ةغل ىف مانالا ةينب 004

 زجلاو قارعلا لها نا ىل .ء . ىمظعلا ةطلسلا نييقربشلا

 اوظفاحي مل مهناف الثم ماشلا لها فالخم مسالا ىلع اوظفاح
 . هلع

 بيسو ةظفللا لامعتسا ةبسانم ىرت هحاضيا مدن اممو ٠
 قرششلا ىف ةداعلا هذه مدقو . مويلا اذه ىلع ةلالدلل اهذاختا

 . ةيمستلا مدقل

 مالسلا راد ”هفل ىف مانالا ةيغب
 دادقب لها ايسالو قارعلا ماوع ظافلا عمجي ءآرقلا اندعو

 ءاجهلا فورح نم لوالا فرملاب نيئدتبم اندعو زتالد ارحم اهف
 ) تشوك بآوا تنك بآ )

 نيب ةرششتنم و ةعئاش ةظفللا هذه : محللا ءام : اهانعم ةيسراف ةلك
 نم اهوسبتقا دقو . مهريغ نال ىلع درت ملو . ”ةصاخ ةيرفعجلا
 ىراضتلاو دويلاو نوينسلا اما . مهايامهطلافع ةرثكل مجعلا
 هذاهو ( برشم وا ةيرشآ وا بيرشت ) ةظفا اهض وع نولمعتسف

 ٠ برش هلعج ىنمم نيعلا فعاضملا برش نم ةقتشم ةثالثلا فورحلا

 ًاثيش قرملا كلذ زيخلا برشتيف محللا قرم ىف زيخلا نودرثي مهعال

 صاخلا هذَْعو مهلك قارعلا لها هفرعي روهشم ماعط بيرشتلاو

 [.مطق همط#و محللا ذات نا ىهف هتئييت ةيفيك اما . ميثم ماعلاو
 ٠ قت فاص ءام ايف ردق ىف هيقلتو امعن ةالسغ هليل مث ٠ ةديدع
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 0 مالسلا راد ةغا ىف مانالا ةسب

 7 .٠) و_غءرلاو نايلغلاب لكلا ذاب 'نا ىلا اهتحن رانلا دقوتو

 نازو هالكو ةفشقلا وا ةرفزلا : ةوغرلاو ٠ رفزنا : رغرلا نومسي

 ريكفكلا اهنومسي ةبقثم ةريبك ة ف رغم هتوغر طغض اغراذاف ٠ ( هكرح

 ةحفطملا ىحصفلا ةيبرعلاب اهب داريو ةيسراف ةظفل ىو 6تا»0أ7*

 صرح و . هنبع ىنملاب زومدقالا اهب ع ىتلا ليلشفقلاكىهو . ةافرملاو
 راثلا عفر ال نا دج مث . قرملا فرتفت ال نا ءاغترالا دنع

 . لكالل "اخلاص نوكيو امام محللا جضني نا ىلا ردقلا تحن نم

 لفلفلا نم ”البلق هقوف رذمو ةفحصلا ىف هعضتو هدرثتو زيخلا رضحتم مث

 ىفو . زيخلا رسك قوف اهعضتو رثكا وا ةلصب ددشو ٠ نوحسملا
 اذإ ”انمس هيلع نوبصي ضعبلاو . قرملاو محللا هيلع بكست رخالا

 بج ناكو بيرشتلا ىف ةغا ةيبرشتلاو  اكدو محللا ءام نكي مل

 . هفرعت ال ماوملا نا الا سايقلا وه امءايلا فذحم ةبرشت لاق نا

 ذخاي مث رهظل ًارهظ هبحاص ءارو مهدحاو فش ةبعل مهدالوالو
 ام لوالاب ىناثلا لعغو ضرالا ىلا هب ىو رخالا عارذب دحاولا

 تقو . ةيز اية صحاب د: لو هلا_حنا دعو هبب لوالا لعف

 درج وا رهفلا ةيوقتل لعفلا اذه نولعش مهو . «ةيبرشت اعلا

 . بعللاو وهللا

 . نيقاسلا نيردصملا ىنمي ىمبم ردصم ءآرلا ديدشتب برشملاو
 هلي نوزيم مهو .ءاوسلا ىلع ةلمعتسم ةئالثلا ظافلالا هذه لكو

 ردق ىف "امم اينَغ دق هام ىف دورثم زيخ مهدنع ديرئلاف . ديرثلا نييو
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 ماللا راد:ةفل ىف مانالا ةمفب 1
 نسم قنشم ديرتلاف ءاحصملا برعلا دنع اماو . محللا نم ع ءطق اهب
 ذا وهف . ةعصقلا طسو هفرش مث قرع هلكدب 9 هتف اذا : زيا در در
 1 .داكيوا برشملا يه

 ارمع همسا ناك بلطملا دع ابا فاذم دبع نب مشاه نا لق دقو
 : هبا هبق تلاقف . ديرثلا مشه نم لوا 0

 فاي نوتنسم كم لاجرو هموقل ديزثلا مده العلا ورمج
 ( تانك )

 ٠ تابنلا ءام ا هانعم . ةيرعلاو ةيسر رافلا نس ةبك سم ةظفل
 ( هزربطلا ىا ) تابثلا ركسس نم ذك ةققد بيالا اهب نوديرب
 كاسمتسالا ىا ضبقلاب باصملا ”الومح اه : . رصنخلا مجحب نوكتو
 اهدرطتو ةيلخادلا حايرلا بذوتل اهعا "اان ح هلا ضارصأ عب را
 لها نم اهلعتن ال ءولاو . لتس ةدسإلا ناردالا ليزاو
 اهلمعتسا ىتلا ةمنالاو. ديمللا للسأ" ةيودإ لهجتا نم الا قارعلا
 ناو . مضو سنع « لوما » ىث ى ىنعملا اك ١ نم نوداوملا
 حا: لف قيقدتلا ديرأ

 . كرتلا نع نول. نويقارعلا اهدا دق, لصالا ةيسفرف لك
 . ةلجعوا ةديرج ىف :ارتشالا لدوا تارتشالا اهب دارو

2 
 اهلمعتسي و«ماسسا» ىعاهنوعمج ءةباكل اون زحلا:اهامعم ةيريع ةلكا

 درج اوبل مه ريغ اهفرعيالو مهايطاخي ىف قارعلا دو



 داةعاو منال ع
 واع يسرت بوم كلدو هع نم ىع رمش, هااعدلا

 : ا ها رم لاح التم نونوقيف . اه خا و يب حج عم - رمل ليس ىبع
 . تاداوحخأاو ثدمبو' . كسارإوا ٠

 ( نو ةيفراولا عسا نجا

 فدل ) قجاو ( ةبسراع محو, ١ قيحا نع ارحم ةك
 مضاو ناوالا نيو ماع ودم واو فوثتكم هدمو (غءالا

 5 ايوا 5200000
 جا عم رم داما لمعاى : نووهو

 هع او امو هف لمتتل صخش ىا 8 هدي و اف هن.

 تتيح حا 3: قا

 ناضل و خاب هدعمو حشا نع ةفرحم ىهو نسال ةكرت ةلك
 ءءء نيعل ميشا ىلع: نوره ماشا نهاو . نهاجملاو

 تدك ووو ًاسخا وهو ءأ تح نم ةقتنم ةخمب نا مهضسي نطو
 .ىعل قكامنكت نم فه. امعأ الصف ده .نيم ١ ةددشما ىلعلا لقإ

8 9 
 ( ءاحا ند
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 مالسلا راد ةغل ىف مانالا ةيغب 04غ

 نم هوانو عجوتو هركت ةلك خا : جاتلا ىف لاق .ةددعم ةبقوف

 ١ تسيل انلق . ةثد-حم اهبسحاو : ديرد نبا لاق . نزحوا

 خآ : ماوعلا لوو. ةعدق ى مث نمو مأتلا توص 0

 ا وا براقالا وأ ةوخالا اوأر اذا ء ىرهم خآ 000

 نود دحاولانع ةمفادملا ناكم٠ ىف سلونوعزاتو 0
 دحاو دج ءاضعا | ىعا مح برانالا عيج ذا رخآالا
 . ةريعملاوا ةرس*الا وه ىبدأ

 روخآ ١

 اهلمعتست ةماعلاو . طبرملاو لبطصالا : اهانعم ةكرت ةيسراف

 قيمعلا» .انفلا قيضلا ٠ انبلا ميدقلا بيلا ىنعمبو باودلاطب ىم ىنعمي
 ءاوهلادسافلا ذفاونلا ليلقلا نكاسملا لظملا ةبوطرلا ريثكلا ضرالا

 رودلا هذه لث. نيبال كاذو . 9 ةماقالل حلصيال ىذلا

 مهلم للقو ريخاوا ىلع انوعبجمو . ةهباشملا نم للا طبارمو
 تاروخآ ىلع ان وعبج

 تاغل ةدع ىف ةبانتم ( طبرملا ىني ) ةظفللا هذه تء احدقو

 ةيمورلاو ةيدنهلاو ةينايرسلاو ةيثمرالاو ةيدركلاو ةسرافلاو ةيكرتلاك

 جداوملا ةتياللاو 5ءتل هذه ةلاطيالاو 6هدهت# ةينرفلاوا ةواتثله

 تاغالا كلت رخآ ىلإ ةاعاتم# ةيلاعلا ةميدقلا ةيناملالاو عدم

 ىسبع قوزر لصالا ةبساتملا
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 0350 داقتنالاو ةفراثملا بإب

 داقتنالاو ةفراشملا باب

 دادس مع راتق دارملاب زوفلا ١

 اهلغاو ةلبيلق ثيدحلا دادنب خرا ايف ىري ىلا بتكلا

 منه نا مث . عبطلا ملاع ىلا رهظت ل ضاوخلا توس ىف لازتال

 نام ةلمح نعوا دادغب روصع نم رصع نع ثحبل' قنافلوملا

 خمرراتل امج ”اعوبطم ”اباتنك ىرال كلا لوقلا ةصالخو . هينس

 داراف ء اذه انمو.ىلا وكالوه دب ىنعاهطوقس دهع نع دادغب

 رفس ٠ اعنارذخاف ةجاحلا هذو ملا فرط ىلع عضي نا« انستاسو

 منا دعبو ةيدادغبلا ضايرلا ةديرج ى هرششنيو ةينمالا هذه ققحم

 هبف عقو هناالا *« ضايرلا بحاص هتف ىلع هرششن هنم * رج
 طالغا نم

 رييسل :”ص ىف دروام كلذ نم.هتملاطم نع '"ىراقلا رفش امعبطا|

 (نبدلا يح ) نيدلا ىح .(راديودلا ) راديو ادلا .(ربيست حيحصلاو )

 خسنو خسمو فرحو فخحسام رخآ ىلا( هبلق ببطو ) هنق بيل

طبض ف ةيانعلا لك اب ةيانعلا بج هنا عم. ٠ مالعالا ىف امسال
 مالعالا 

 دقو لمعلا فيك نكل ٠ ةنسلالا ىلع دورولا ةلدقلا صخالإو

ىف ىنح للا دالب رئاس نع رخأن نا دادغب ىلع ىضق
 ىف. اهجاطم 

 ةعبطم بلحم للخلا اذه حلمي و هنطوىنع ةريغلا باحصا دحأ موق نإ

 ٠ ماركلا * انبا عرب اذه سلو ٠ مارملا ىف

 ٠ نيرملاو قارملاو ةريرملا حرا ىء نيبلا ةرت بانك ”

 'ادواد دبسلا عيحرلا ماعلا ملاعلا نبا ديشر دحع بفلاتو
00061 



 داقُس الاو هفراشملا باب 8ك

 ةعبطم ةقفن ىلع عبط . نيمآ ءاه'رت باط ىدعس ديسلا دهازلا عرولا

 عراشب د. يشرلا ةعبطم . ةعبطملل ةظوفحم عبطلا قوقح . ديشرلا

 ةحفص .,١ ىف « . ةيرخمل 68*٠9 هنس ىموس دور كننالبإب

 نعلا عطق نم

 . ةدئاق صولخمالريغص باتكل موصلاموي نم لوطأ ناونع اذه

 طالغا ريتكوهولوصفلا مهف برقي مظنم ميسقنىلا جاتحي باتكلاو
 ...ناولالا ةعيدسبأل را هزالاو 1 ص ىف هلو-ةك عبطااو ريعتلا

 ةرظن نويعلا ديزت تانابتلا يع( اذك) اهيلع ىوستحم مل ىتلا

 ىلع ًاديزمو ٠ . .(! ! !) ةجرفو ! ! ! (اذك) ةرظخ اهدضتو (؟)
 دجوب ام عم (اذك ) بيسعربخعو ( اذك ) بجترظنم اهراهخالنافاذه

 . ( اذك ) ةيئابنلا ةيودالا نم اهلوح اهفو اهيف

 لقو الما بيذهت ىلا باتكلا جايت>ا نع اذهدعب نا مكحافإ

 هلالمالاف اذهلو ةكيكرتا ةرابعلا هده ءرمشس نا فاومللزاج فيك

 علادملا نم هدئاوف برقتو ةيلاث خبط حاصي

 ىروخلا لياخ

 نسحاامو رابخالا ةّقدح هرمشنو هعبطب تينع باتك ناونع وه

 ,ىراهزا حفان ( ةيثملا ) تغب : باتكلا ردص ىف اهسفن نع تلاقام

 ةفاحصلا سس« ىروحلا ليلخ موحرملا هلروفغملاو« ىرام علطمو

 عاش .ةنطلسل ىف ةديرج» ادناب ترهص ةيند ةصخرلوالئاث«ةيروسلا

 ىبرلا هز بحاص ةيروس ةيالوفقباس ةيدنجالارومالاريدم «٠ ةلودلا
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 4 داقتنالا وةفراشملا باب

 .لدلخاو ء تاحفلاو . تايداشلاو :نيمالا ريمسلاو . ديدلا رصعلاو

 مل ةيلعلا ةلودلا عال ىف . ةينامعلا بكاوكلا مظانو
 ١ عطق نم تاحفص؟ ٠ هي عقو ديقفلا مسرب ردصم بتتكلاو

 فحصلا لاوقاو فيلأتوةجرت نءهب قلعتسام لكهف عج دق . نغلا

 صاالا نمطا رفسلا !ذه نيعرالو . هتاثو بطخ ىف تالجلاو

 ةراداب قيلي ناك . هيلع عبط ىذلا دغاكلا ءوس وهو دحاو
 هللا همحر ديقفلا لضفب ًارارقا قرولا نسحا هل رينا ةديرجلا

 ضايفلا ىنلا حدم ىف . ضارلا ةرجش "4
 ىواعسلا نفاط خيدلا نادم: هيلا ىجتملا هللا ديبع مظن نم د

 هل نأ ةيده نزكشا "لوصول ديعلا دمحا خيشلا ةقفن ىلع تعبط

 ةلس باداالا ةءطعيق ا تءيط . نيملسملا عيمج نم رعشلاب ىف

 8 نلا عل عطش ةحفص 5٠ ىف ع« امس.

 عيرمسمللا رح ف ةديصق الق ت ءظنو : ةلدجلا دعب مظانلا لاق

 ىلا ةرضم باتعأ اب تمدخ . محملا فورحم لئاوآلا : ةرجشم

 قيرطلا كلذب اهمنا نا ىلع . قيفوتلا ىعاد ىنادخع « معلص . مظعالا

 اهكاهفل( ةرضالا ) ةرظنلاةرضأ ا ك!تاهمدخاو 2٠ ةرحشفم ةضورو

 . +٠ ضايفلا ىنلا حدم ف «٠ ضايرلا ةرحش

 عبطلا طالغإ نم ولخعال هنكا قرولا ديج عبطلا نسح باتكلاو

 :م ضصقو قئوتساف حيحصلاو قسوتساف : 7 ص ىف ء اسك
 . وعدي حبحصلاو اوعدي : اناا ايفو ء تاهو حبحصلاو ء ثاهو

 حيحصلاو اًءاحا : 0 ةاردلا عيجمل حيحصلاوتاوفلا : ه4 ص ىفو
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 هرواج امو قارعلا ىف رهشلا ميئاقو خدان 404

 رام ١٠ص ىفو . ةاّعلا ححصلاو . تالا ايفو .اايحا

 موظهملل : اهفو ٠ نزام ححصلاورزأم : ايفو . رونحيحصلاو

 ةحمسلا حصالاو ءاحمسلا : ١١ صفو . موضهملل ححصلاو
 وهو . باتكلا رخآ ىلا كلذ ىلع سقو . تببلا رسكتي ذاليحو

 . بئاوعلاهذه نم ةلاخةيناثلا ةعبطلا نوكت ناىسعف .هتساحموشيامم
 نالا نحن اهنم ىا ىفو تايلامكلاو تايجاحلا ”ه

 ةيرحلا ىدات ىف ىسبع ىروخلا نايلس لماك روتك دلا اهالت ةبطخ
 ا ةراا ن٠ اهم ةخسنلا نمت 0٠19م ةلس ما ت 7” 8 ىف ص*ىف

 ددع ٠ توزيد ىف اربص ىدنفا بيسنل قيفوتلا ةعبطم ىف ثمر
 8 . 917 اماحفس

 حالصالاب ءادتبالا بوجو اهبحاص اهيف نإبا ةلسح ةبطخ ىهو
 يقدس دقوباد لاو « مولعلاو « ةعانصلاو ء ةعارزلا حالصالابسال

 . ىنامالا للا ققح . ةعنقملا ةلدالااهظا ىف ذاحأو هما

 هرراجامو قارعلا ىف رهشلا مئاقو مرات
 ريفضلاو ديشرلا نبا .

 هليخم لبقا دق ديشرلا نبا ريمالا ةرضح نا ضايرلا تربخا

 هطوبه نم ةياغلاو . قفتملا رايد نم (راغ ىلا ) ىلع لزَنف هلجرو

 قرطلا عطق ىلع اهرا رصال ريفضلا باىععا ةريشع بيدان ءاجرالا كلت

 نا يلع. ةءاطلا اصع ىتشو قفتملا قوةح مظهو لفاوتلا ته

 ىلا هللا ماده, مهلالض نع اووعرا اذا مه عاشالا نع لدعي ريمال

 ( دادشإب ب روكتد ةميطع تعبط ) ميقتسملا طارس

00091 



 د 0

 1. 826160 - 8من هن اةرونم» - ظنون لحم !'طنعتمتمع

 هنزل

 9. 1مم مومامغم ل ظلي هد 3[«ةموداهسنو 24
 23١ ]عم ممووعوارم» تياريدتععم لع |" 8

 لد. (طمتع 06 سما “جنح 16 ممهتع لص 560 ةولتط

 هون تست 0
 ل. ق4 عمعممصع لنسما ظواننأب عصعومسعأم لع عي صمت

 معو ةراوماعع لتم] فاواوع هع دعو 0116 عوام هرمممرسعع

102 

 0. 0طومص ومسح تتومعع منا طرتمعمزعع 0ع اه !1 6س

 ةنعع جروطع لع 312. (2همموو لهم 392

 2. ةهمع قهدع وندلتا لع اون ططوقتقست هغ تعطقت

257 1 

 5. 1ظةملع مطئامامعتوسع لس دصمأا (ةجتع 53599

 و. اكممطعلمت ةرضاع تاو تمع لع 8دهلعل 400

 لس اتتاطاتء وصصلللم كك مما يلا 4005-8

 11 0طصسصتلسعع لن سستج ني لآ ثمرصتتستع 408

00091 



 اهتذآ
 انا مخ

 عمودم 166 ونعوب ووفد كوسم هن طنصاموانعر
 مدموتوودسسأ نهم ذك 16 مماقب

 رده بكي
 عماتف له تموعتوو قود عموم ومص 06 6[1هدمدامستع

 ماي جرم" تيه
 عقتهعإمدع هن طمع : اع 2. مدمماممءاالكممتو, نوعصع.
 م طودموسعمن عمت ظفميلول هن مص 111ةزت6غ 065 50
 ل 2 16 مدربو لهاممجتع ةعفطو 9 4,
 3 2 2. 2 ةامدصجعم 195

 طلع هلي 2[. مكدع 8ةهلمل, 4 مامقنعم طوصص##
 2 ل 0 ]:6توصومم 11 . 50 '

 2-11 معتقل 2
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 نيلسرملا نييلمركلا ءابآلا دعي

 يلمركلا يرام سانا بالا : اهزايتما ب حاص
 يلجسلا رثك لولا اهيبدم دلا اذاك 1 تسلا اهل

 فاصتو ىدجم : اهبالوو دادي ىف اهكارتشا لدب

 تاك رف ةعسلا : ناسللا ةيبرعلا رايدلا ىفو
 كرف رشع انثا : ةينجالا رايدلا فو

 فضصنو كنرف جراخلا فو غاص شورق 4 دادغب ىف ددملا نمت

 ١911١ ناسي نع ١١ ددعلا

 دادغب يف < روخيي هعوش ةعبطم يف تعبط
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 نيماضملا نير -:

 ١ حسم بوقمييدنفا فسويليداقتنايوغا يخيزات رظن ٠1

 * ةلحلا ةرادال ماركلا ناكر رتشاا تارصح ىلا

 ليخدلا يدنفا ناهلسل ةيربلا ةولول وا ةيسيمللا ؟

  0رهزدلوغ زانغا روك دلا ذائسالل رصم يف ميعبلا

 © ينالكلا هللا ضيف يدنفا نيدلا يبحر بصلا يف

 يليجدلا فاك خيشلل هعماب فحم 5

 رقعلا نئوازرا <

 مربلاو يبهاربالاو ييازدبلاو نيربلا ه
 00 طايخلا نبا ناويد 4

 ةيرملا ةغللا باذآ خيرات باك دقت ٠

 هرواج امو قارعلا يف ربشلا مئاقو خيرات

41 
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 يداقتنا يوغل يخيرات
 ىدنفا فسوب. ىملالا باشلاو . ىعذوللا بتاكلا ةرضح ائيلا ثعب

 اهاشوةلحب ءا رقلاىلا اهفزو ٠ تعواف تمج ىتلا ةلاقملا.ذهب حسم بوقعي
 رع ف قوتسنو راظنالا اهيا اهجونف .  انسحلا هتعارب اهتجيدو . خِلبلاهملق
 [ برملا ةفل ] 0 راكفالا راطا اهئاتقا

 رعاهرثاث راث يتلا ةمحل دم ارئاونلا خيرات نم ءيشّلعملطا نم نا
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 يداقتلا يوغل يخعرات "رظن 3

 يملاوئ نم كاد ذا اهكردا امو ةسردخلااهتراضح .رصعايفةيبرعلاةمالا

 ىلا هتيندمواهكلم ةماخفب تضقأ يتلا رامدلا يعاودو رادقالاتاراغ

 ماكججاىلا مالستسالانماهيلع ًارطامرخآ ىلا راوبلاو لذلايواعم
 نم القبي /ةناىري اهني امةباطابرضو ةقاورادم يذلا لهجلا

 يف اههاضت داكت الييلاةغللا هذهألا اه رك فلاسو اهدحم ءالعا

 دجوت نا ةزع يلا ةيملا نم هب تصخأ امل تناكةفليأ عاستالا

 انعسالامم اهيراغمو ضرالا قراشم نيباهادص بواجت ىتح اهريغ يف

 "اقم اذه يف كلذ ء افيتسا

 نمو مهتاثبت تو اهي نوتطنبن ذلابموقتامثاةغللا نا مولعمو

 ين اهفلختو ةيرعلا ةمالا ةراضح ةورعماصفنا نم هيلا انرشا امرب دت

 كم يتلا ءاآنفلا لماوع نم ةغالابق حلا ىلاصلخت ءاقبلاعزاتت ةلح

 فولالاتسمطو حئارقلا تاركتبم نمن ومدقتملا بتكام نوصح
 قارحالابناكنإ لئالجلامولعلارافسان م ر ممحلااهذخ اال ينل ةفاؤملا

 وا اهريغو ىادنالاو ةيردنكسالاو سرافو دادغب بتاكب مقر [ك

 لجاس الو كرد اهل يع ال ججل يف قارغالاو,تونلاو حايتجالا



 يداقدنا يوغا ىخيرات ٌرظن كا

 نبدلاءولعبلاغلا يفزواجتيال امه رزنلا 'يشلا ًالااهنم بي /ثيحب

 بتاكم يفآلا مويلا ىري الف كالذ ىوسام اماو اهب لصتي امو

 هضعبو نا ازخلا تاعدوم نمراصوانب ديان م عيت هرثكأو مجاعالا

 نئافدلا ةلج يف مبصأف اهلباقي امو نوحملاو تافارملا بتكب ضيوق

 ةيرعلا ةمالاب تلح ينل ايازرلا هذه ما نم نأ .كي امهم هناي ,

 للعلا بابساب لاغتشالانم اهفلس طاوش أ يف ةادحو ةتاث تيقب اهئاولق

 ام اهنيطاسأ راثآ نم تحأل ةغللا لئاسمب هنمقلعتي اميفاهسالو

 ةغللادوعتل ريبعتلايف يملا نم هنوقالب ام اهتبتكن ع مويلاهبتففخ
 تفنقاوا ب *ريبحتلاو ةبدأتلاب رضاحلا رصعلاةاراحمىلا مهتعياشمنع

 بكانم يف اوبرض نمم نيفنصملاو نيسرادلا كئلوا نم فولالا راك

 نم هيلع تامدشا امو رصانعلا نم اهتارذ هتأبخ امع انمي ضرالا
 .اعلطت*امسلا قاف اوضفنو تارا اهلاوعضوف سهاوجلاو نداعلل

 تاحلطصملا نم اهل اوشا اماوطبضف اهتاكرحو اهبكاوكق ئاقحىلا

 الو راصعالا ينخارت ىلع اهركدىحمب ال ةمدخ ةغللاو للعلا تمدخل

 , صرحلايف تنافت اهناول لب * لايجالاو نورقلا ضارقثاب الا ضرقنت
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 يداقتنا يوغل ينضيرات رظن كَل

 ةيموقلاةماكلاديحوتو ةيعاتجالاةلصلابابتتسانماهنيب ناكم ىلع
 زجاوحلابرضو اهيف باد آلاةلعش“* افطا هن أش نمامىلارةفرصنمريغ
 اهدالب نيمتافلا لماوع ريثأت نمتجنل اهكرادم و ليبس يف
 نيعدعب ارثا تحبصا يتلا ةيونعملاوةيسحلا اهصئاصخب مراتشتساو

 ام يا يا 9 تاس ل ايس يت كا حاج
 تشفت ينلاةمجملا ظافلا نم اهيلعأ رطام تكردتساو ناسلهبجلتخا

 ينب تاغل نم ءيش يف ليثم هل ىري كي دحم ىلا رقادلبلا عيمج يف

 ةيدالا ططخلا هذه بناوج نم تبرست ةمالا نأ يم * ناسنالا

 ناونع يش يتاايحانملاهذه نعتعزنو ثا“ * انالا نم ءاملا ب م

 الذاختواهلومح رباغنم ىحنم هل فرعي ال امىلا ةيقارلابوعشلا ةلزنم

 اهب فذقيذاامربملا ءاضقلل تملستساف اهلبانب اهلباح طلتخا ىتح
 * اليلاوةلالضلايفايف ىلا“ الملاوةلالجلاىرذ ىبسانم .اهتنلو اهمولعبو

 ةمابقالتماقو ”امهدلاايازرلا هذه ءاضيبلا هتفيصص يف رات ليسو

 بجاوي ًامايق م.اوصا جيب رباملاقوفنمالعو ءارعشلاو“ ءابلخلا

 كرو لإللفلا ةجييسف دامعلاةعبفر اهمولعةلود تناك :ةما نيب



 يدادس ١ وعن يف يك رات تظن تا

 ىتح اهب نيملكتملا عوجفب تعجف يتلا اهتفلل نيثارلا ىدصب لفاحملا

 ءامسلا نانع مهئاث ر نينا غلب

 مالقالا ملاع نم ةفيرشلا ةغللا هذه تطقس دهملا كاذ ذمو

 لب اهيدنا دادملاب اهلعتحشتآف باقعالاةنسلأ داسفب تدسفو

 ودع روثدلااعيف نوكسلادهعاهيلاظو اهتيد أت .رفقأو تمطحت

 اهرانم اولم املاط نيذلا كئلوا فلخ نمدخت نا نود نورقلانم

 ًاركداهثعب سمال ىرجأ الو رك اهيف رظنلرطخأ نم اهتمشا اوشبو
 ىتح ه :رتقأ حضاف نذل اعبجو يفتدص .وأةيدبالاباوبان اكك

 طرفملا ىننملا اذه لثم اهيلع قح

 ةمكستم لزت مل ةغللاو روصعلاو باقحالا كلذدسب تلاوت دقو
 نف لاحلا هذه كرادت ىلاةرورضلا تسمنا ىلا روبقلا روجيديف
 ةمضي رشع عسانا نرقلا نم ريخالا فصنلا يف ةيرعلا ىلع هللا

 رصمو ماشلا رب لوخخ نم لب مزحو مزعولوا ةقيقحلا ىلع مث لاجر
 ةيتكذلا ١ يناتسلا سرطب معلا يجزايلا فيصان خيشلا مهو دل

 'ءيطلا ككقيباقز جاقايدشلا سراف دما: 59 ينك



 يداقتا يوفل ينعرات ظن ١ ع
 نودت نا لثامالا ءامعزلا ءالوهل قحبف ٠ يراييالا اجن يداحلا دبع
 ٍرحألب ممردُنا الالجا خيرانلا تاحفص يف ربتلا نم لولحمبهواعسا

 هللامهمحر مهتاف ركل ًاديلخت ميلثم ملعت باصنالاماقت نا ٍِ

 اوّدش داقرلإب هنم هبشا تولاب يف تارمغيف ةيبرعلاةغللاناونراعا

 اهضانا ىلا اهله هدا ميال لعاوفب اومفدناو صالخلالا رم امل

 ةديدسلافيلاتلا لعاوفكمف اهلاعمنم سرد ام* ابحاو اهسمرنم

 اهيب يف امم ةيرصعلا فيل انلا اهبناجي رصقتت ام اهباذاوابمولعنم جملا

 ةعاربلا يف "ةيآ تاخلابعورفواهلوصاباوطاحاو اهفارطا اوصقتسا مبنال

 لصوامس فنا نم ةفئاط بيقدتلاويرحتلا دعباواوات مع ٠ نايلاو

 نمم بدآلا املع لوخل نم نيمدقتملا لئاسروبتكنم مييلا
 نءاهوهزنو اهضعب لعاوفقوف اوداجاومظنلاو رثلا يتعانصيفاوعدبا

 اهوداعاىتح خاستلا لبق نماهبةة>اللافيرحتلاوسبللابئاوش

 قئاقداونطبتساف يشاوحلاميخرب اهضعباولي ذو ابماجسنا درطم ىلا
 ىتح أبظافلا قلغم لع ريسافتلا اوقلعو اهدئارفنونكمو اهضارغغا

 ابليثمت نم مهتمه: اوضقي مل ذاو ٠ الجو احوضو حبصلاكتز رب
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 يداقتنا يوغل يخيرات ظن نا

 نمإملا ةبلطل مهسفنابارسيردتل اودصت  ةمالا يفاربظني اهتعاذاو

 ا اوبرقوازجااهايامثونقاف سرادملا ةذمالت
 ةلجو رصعلا غباون نمر وثكم هيلع بداتو اهساربنبمثرئاصبت  اضتساف

 اهعباطع تلفحو تمستباو روغثلا كالت مهب ترهزا نم ةبكلا

 ترشتاواهبتاكمو
 لاغتشالا نم ردقلا اذهىلع اوريصتقا دق ممدجت ال كنا ريغ

 فحصلاءاشناىلا اودمجمهن الب ةيبرعلا باد الانونفومولعلا بابساب

 اهراشتنا ةعرس ىلا ةلصّوملا عئارذلا ن نوعأ 5 تناكيلا تالحلا او

 نم نطفلاب تبهو اهتلفغ نم مممهلا2ظقيأف سالاتاقبط نيب

 كلوا ىرت دكت م مو :اهتءلاطمو اهتوالت ىلعموقلاتفاهتو اهتميض

 نيبئاد ةيركقلا ةكرحلاو ةيملعلاةضبنلاهذه ءامعز لضافالادوسالا
 نيفزنتسم ةيضاملا مئازعلا اهل نبذحاش ةيدالا ةيجرل اءذه ةلوا مف
 ةايحلا لحارم نم اووطامب اوثرتكي نا نود اهنأش ديطوت يف مهمايا

 نمم نإ متابرق يودو مهلابشا نم اهيلا اوفز ىتح ابهنم اوهتنا امو

 نيديحلا كئلول نم إو مومولع نم اوستقار» جتمرش اودرو



 يداقتتا يوغل يف مرات "غن ءاك

 هذهدبعيفترثكأ يتلا رخالا سرادملايجيرخ نم بدالاةعانس

 ةداشالاو مركذبهيوننلا لا انوعديام اهقاطنعست 31و ةيململاةضبل

 مهيدايا ضي

 قلافد هت تاج ذاق -رصعلا اذه : الع ةمئأ كا

 ميهربا عيشلا هيتوأ امع ماشا“ طيميفلاحرلا هيلا دشتل _فصوت

 بيلاسا عادبا ينيثثانتلا لب قوفتلا نم يجزايلا فيصان خيشلانبا

 درفت .اليثة راصبالا اهلثم ينلا يناعملا ررد ىلع صوغلاو مالكلا
 ءارعشلا يتنفتمو ءابطخلا عقاصم لب *ارظنلاو هابشالا نع ه

 مات قاقحتسا نع هيلا تهتناف مامت يبا قيرط نع هب بكت ىتح
 ءاديلاهذهلثم ييرفلاو ااا مالقالاو ملا ةلمحنيبةسائر لا

 نيب اذوهاهو باطخلال صف يتوأن ملا غول فيلكتللا قاشلمحتو

 راونالا اهئازاب بجحتداكك ام باد آلاوةغللا نونفيفهفيل ات نمانر ا
 تاوعدملا مآ رهزلاهتالحح يفةرتاونلاهلوصف كح نمانل لب ءاوضالاو

 دانو رطق 3 اهترهش ىدص ىود ا نايبلاو بيبطلاب

 ميك م ءاشنالا ل يف نيزرملا راكا قباوس اهتاراحنودفقتام
 600 قاع



 3ك ري داعتلا ىوغل يخي راث رظن

 باقئلاا نلف شك ام .تاركتملا زاربايفةباتكلا قيرطنمجبندقو ال

 طظفالا لاوق يف بعالتلا بهاذمنمثدحاو راكقالاتاردخمنع

 هنارىلع : عادبالاو منصلا ملاع هنهذ نا روصتلاىبع ملاطملا لمحي ام

 ناآلا هيلع اف تايهيدلا تاررقملاهذه لثميف باتري , نم دجو نأ

 ةيمارتملا ةضيفتسملا هعيضاوم نماهيف بتك اف فرطلادئار حرسي
 -زاحلارصعلاوةغالابةنونعملا هعورفورعلا لوصالةعماجلا ضارغالا
 رغشلا.برعلاناسل طالغا٠نيدلوملا طالغا:برعلا طالغا-دئارجلاةغل

 نيمدقاملا رثاخذ داقتنا يف ةليلجلا عيضاوملا نم كلذ ريغو ٠ بيرعتلا

 ربسو اهباداوةغللارارسأب ةطاحالا نم كلانه دحيف اهضعب ليذتو

 اج ام انيرقتسا اذا لب اهيف رابم هرابر ام اهراوطاو اهتالاحروغ
 رمقلايف ةربهلاتالاقما نمبتكامم معيضاوملا كلت فيعاضت نيب

 ررغ لب فصولا ديدج نم ايف جهن دق هارن يرتشملاو ةرهزلاو

 مل يتأأ تايانكلاو زاحلا بورضو تاراعتسالا قيشرو مئادبلا

 هعزانينانود ابكالفا بطتب بقاي ناهل قح ام قباساهيلاهقبسي

 قو اعينم ابرت هسفن ماق' هللا هباثادناف لامجالا ىلع, ٠ عزانم هيف
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 يداقتنا يوغل ىخيرات رظُم عام

 اهتمدخ يف هتايحىنفاف ةفستعملا مالقالا موجهنم اهنونفو ةغللاهب

 اهتهبا قباس ال درتسي داكي ام اهتغالبو اهتحاصف م موسر نم ددجو

 اهفرش عيفدو

 ةيبرعلا مولع ءارصن عيمج نع مالكلا ءافيتساب مايقلا ناكل

 مهفيلاتباوعفر نيذلا لئامالاترقلا باتكلاو لضافالاءاملعلا نم

 ةميخفلا حورصلا اوديشو ةينامعنلا ةحاصفلا رانم مهتاروشنمو

 هنانع ًالضف فصاو ف صو هنابعا,علطضيال ام ةيعفقملا ةغالبلا

 يف ضوخلا نع بارضالا نم ادب دجت ل فقوملا اذه قاطن زواجتي

 رك ىلا ةراشالاب ء افك لاو فانكألا عساولا بابلا اذه لثم

 اذه يف درطتسن اننكلو ٠ ةظفاحلا هيلعنيمت ام ردق ىلع مهضعإ

 ممالقا راتوا تعط: دق نر.ذلا قضافالا كاوا داريا ىلا ماقملا

 ميههربا دادحلا بيجن هديعدمج ثو ممر ا

 نمحرلا دمع يجزايلا ليلخخيشلا لزلز ةراشب روك كلا يحليوملا

 كببيدا همارك"سرلعب يطبقنشلا دومع دم خيشلا يكاركلا

 مايالاعهتولم نما وسو ىيفوترشلا دبشر د حسا



 1 يداقشتا يوغل يخئران رظن

 ةمحرلاب يصب هللا قس ماوعالا يلاوت بع ةيقاب مهمالقا تاثفن نكلو

 ش مهياوث ممعنلا راد يف لزجاو مهتبرت

 ةغللا ةرصن يف نينافتمن آلا ىتح اوكنف ام نيذلا ةذباهجلا اماو

 يناتسبلاناولس مبف :اهمولع ضايح نع عافدلا ىلع رصانخلا 0
 يعوسيلا وخيش سدوا بالا يناتسلا بيسن يناتسلا بيب

 ياطسق اشابكردما ينوترشلايروخلاديعس 0

 نارطملا ليلخ ليمش يلبش روككد ل نكي كي نيدلا يلو يصملا كب

 فولعملا تيب نم ةعامج دادحلا الوقن قوش دمحا مههربا ظفاح

 يجزايلا قيفوت مخز سجرج فسوي يهفارلا قداص ىنطصم

 .«لئا» ىبتفلا ةلحع لالولاةل .فطعقللا ةلح سكر ليلخ
 رباغلا نرثلا نم دادغب ين اوغبن نيرا مالعالا ًاضيا دن ذ ممرثا ىلعو

 ناملاعلااماو * سرخألا, ريرمعاايقابلادبع يسولالا دومجديسلا#ثو

 ”امهف؛ .عماللا رصعلا اذه ين  عباصالا امهب ىثثت ناذللا نالضافلا

 حبضتسادقزم يواهإلاقدص ليججو يسولالا ىركش دوم خيشلا

 امها تبرضو ةيوغللا تالضعملا ين امهماع ردبب قارعلا « ابدا
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 يندافتلا يوغل يخيرات رظن 008
 ندققاخلا يف نراملطلب ةيلقنلاو ةيلقملا تالكشملا يف لبالا داكأ

 اههيارح امس نم نافرعلا راونا تقشناف امهفيلاتىدص

 :ف بدالا لها صاوخنم مجريغ نوريثكو لضافالا * البف
 موسر يح يف متايح اوح لب مهداسجا اونضاو مهتفمدااوباذ

 نم اوفلبو ميسو أظح اهمولع نم اوكرداف اهتيتش عمجو ةغلل
 اوس رطي نا هم. لقت ًاريخستاهورخسف يفاعملا قانعاٍلعضببلا
 ىلع اوراغا مهئاذ ةانخلا ىلعو * ةغللا هذه يعضاو نم فمللا راثآ ىلع

 اهورهظي نا نم ميلها اةسن اهوفسن نا اوثل امو اهرسا نوصح

 لامكلاو زعلا لب لامجلاو نسحلا ىهاظم نم موبلا هبلا تهتنااب
 برجعلا دحلا اذه ىلا اهغولبو اهومن ةعرس يفرسلا وهو

 رمردناام ءابحاو اهتويك نم ةغللا شاعت انمىرتامعم كناآلا

 زاعيرو اهعرمعرت روط روطلا اذه لثم ىلا تغلب ىتح اهراثآ نم

 هركتو اهلادبتسا يف مهضعبل مارا رخخآ ىلا نيح نم دحت اهيبابش
 ركب مل ئاجو تامدقبةززعم فئاحصلا تاحفص لَم ةطوبم

 قحلارمعلو * نيوتن قحمل ًافيزتابفيزي ىتج__ناهزيلاو قالو د



 قفل يداقنئا يوغل ينضم زاث رظن

 تايقملا هذه لثم ماحتقاةلواحم ىلا ةنعابلا يئاودلا ام يردن ام

 اللط دئاو تاكردلا طحا ىلااهرافسا ةوالطو ةغللا فرشب ةيدوملا

 يقالتإل اهئاشثببحو .تاحارتقالا هذه لثمنم ىتثبورضتض رع
 ريتا امل لب. آبط تيوط" .ةغللا مولعيف منيلع لومي نمم اثارتكأ
 مبكل او ًارحداهورحد عطا اومءلا جد ابا ضحدىلع اورصاتت هنويوغللا

 ةااململاوملارئاخذ غدوتسم يبه ينلا دالبلا فص ريشا يفاوتبثاام عم
 سيخبتهبف ام لصتنلاو *ارآلا هذه لش نع يفاجنلا بوجو نم
 بابراىلع ضرغو كلا هذه مهضعب ف أنس ادق ةنللاب ساسم وا

 ناو ةماعلا دالبا ملك بج نيودت يف يأرلا نم هل نع ام ملا

 نع اوضرعيو ىحصفلا ةفالا نم بيرق وه ام تيبشت ىلع اهيف اولوعي
 ةغللا لصأب تقال اذا ىتح ةحئتلا ةليخدلاو ةيماعلا ءاضوالا
 ىلع ةماعلا حارق اولمح بنكلا ينإنومو فصلا لها ميمج اهدقعاو
 دوسي و اهئازاب ةيماعلا ةغللا سعش كاذ ذا برغتف 0

 اهب ةماعلاو ةصاخلا كت

 ال داكت ةبقع ةيماعلا دالبلا ةنل عمجب عالطضالا نا ىنخي الو
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 يداما يوغل ىخرات رظأ 32 5

 ةيصقةسه هيلا مابت ال ًارما بلطي نكمب رحأ لب ةينما اهي رفظت

 ”نمزلايف ديدملا ددملا الا ابئأمعاب موتي ال يتاالامعالا نمهنا آمل

 نم مزلتسي أم مم نيئةدملا لضافالاو نيقّللا ةعكلا نم ديدملا

 ةلايج لمعلا اذه قرغتسيإءرث رحت هاوس نودهب لاغتشالامهنرفت“

 نع درو ام اذهىلع اناهرب انبسحو * هتيابنب اوزوفب مو هتمرب

 هبيرعت ام ىنعملا اذه يف هل لاقمنم ١ ' !يزود ريرحتلا قرشتسملا

 ةييرعلاةفللا نكآ ةحيصف ريغ ةغلل مجعمءاشنا ذاب جاولانف ..»
 نالبق يش# روصع لب ماوعابجت هنا ىتح ىنغ يا ةينغاهباذآو
 نم يزي.اكتألا يوغالا نزال لاق دقو عورشملا اذه لثب عرشي

 ريغ ابيرع ادحعم نا خوضولا اذه يف ةءامكلالهاو ةذبابجلا

 نيزربم :املع نم ةميظع ةعامج#ل موق, و الا فلأوي ال يصف
 ةلفاح بتاكم مهيديا تحنو حئرفالا رايد نم ندم ةدعيفنيثوشبم
 ةيقيرفاواسا نادلب يف ةرشتنمةعاسج مهنمو ةييرع طخ بكب

 ٠ ةيرعلا محامل يحلملا وعدملا ىسرفلا هباتك نع ”القن اوت( 1)

 00081 ةءدقملا نما نع لاوالا ءريلا



 00 يداقتثا يوخأ ىخيرات ران

 نم ةفللا نم بناج م.جيف نيروكذملا كئلوا نأش مهنأش
 ٠0-7

 رفاضتيناو بارعالا هاوفا نمر الا ئاجلاو .ةطوطخملا بنكلا
 « نيملسملا مولعب نوفراع ءاملع عورشملا اذهل

 أمم سيل ماملاونؤملا هذه لثم عامجتسا نا .ميلست ىلع مث

 ةئاطتاقفن ىضتقي امم هذه ةلاحلاو هناريغ ءانعو راذعت هنود لوحي

 لامعإلا هذبب نوموقي نلىنستي فيكف ةعطقنم ريغ دراوم تاذ

 نم راسبلاو ىنفلا بابرانملاجرلا نياو + لاملا اذه لثبب اوتأي نا
 ةيوفللاباد آلا ىلَ ةريفلا مثرب رطستستو ةييرعلاةوجنلا مزفتست
 نم اكّش نم ىرت اي نبا لب  ةّذسلا مهمعن ضيف نم اهيلع نوردف
 يف جولولا بابسأب ذخالل رطاوخلا ريطتسي امب  ًاريمقت وا ًازجت ةغللا
 يه نكلو ؟ باعصلا رومالا هذهماحتقاةاناعمو باوبالا هذه لثم

 ريهاشمو اهب نيقطانلا ءاملعلاَتاج نم نوفصاولاابغصوأملاط ىتلاةغللا
 ابعسواو ةدام ةنسلالا رزغنا اهئاب هيف“ الخدلا نم نيقرشتسملا

 قكو ًاريوصت يناعمللابعوطاو الوانتم ضارغاللاهدعباو ًاريمعت

 هينغي ام كلانه دجيهنا> اهتامجعم جول نيب هفرط ليجن نارظانلا
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 يداّقتنا يوغأ ىخرات رظن قل

 ةرفونمهدنع املا أهيفةيماعلا ةلوادتملا ظافلالا لاخداب اهدافا نع

 بتارملا ةتوافتم تانقبط ةدع مضي نا ءاشول أم اهتافدارمو زكلا

 ل اهساساو ظافلالا سنآنم 5 ىحصفلا ةغللا ضحم نم

 ال امو ًادايقتا هل عوطاو الانم هيلا ىندا وه ام كالذ نم دجو

 دالبلاةنسلا لعةرشتنملاتاغللا عيمجنإب اذهنم + يش يف اليثم هل دجي

 امل اهبابرا سوئور اهعضو يفت عادص' ةفل دوجو ركتن ال لجا

 دئارفو صاوخلاو ماوعلا ىلع اهعمجرسعي دباوا نم اهجسنيف اوغلاب
 ياملا سح ايهناعم قرخت الامم صاوفلا رردب هبشا بكل ةيلاغ

 تلمها دق ةغللأ هذه لثم نا الا ٠ بمبف نع ًارصاق !هئازابفتف
 فييلانلا نم انيدبا نيب اهف الاظ اهاممتسال دجن إو ديبع ديعنم

 تالحلاو فحصاا قرا ةنسلا ىبع ةلوادنملا تاباكلاو .ةثيدحلا

 همهفوياعلا مم ىلع لاحلاةفيفخ دروملا ةبذع اهتغن تحبصا يتلا
 اههئازاب تخستنال هتثداحصو هتالماعم يف اهمادختسا هل ىندتولامم

 عبطلا اهنم رم رفنيو قوذل' احمي يتلا ةلذتملا ةطقاسلا هتما

 لاصنتسالهجالعدي 5 يذلا ءاريا نا نيت كلذ اذافانلو
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 10 يداقننا يوفل ينم رات ظن

 رظاسفاا ساباقاا هيف مجني يتلا ”اودالا نم: ةياملا ةفللا نأ

 جالملا نمبرضل'اذهف ىحصفل!ةغللا لص اباه قال او بعاضو| سفن نم

 اعاستاكالذب قرحلاديز.. لب اههضوبول -اركتيو اهناج هجوموشبامم
 انرششأ نيذلا رصعلا ة تك نم ةاونلا كئلؤاقبسدقو لب ةنيطلاو

 نيفوشتلاميمج مهبيقدو مهعالطفطرفو مهلع ةعسب اونغاو مهلا

 لثم ىلا قرطتلا ةنوتوم مونكو بابا اذه لثم يف ضوحلا ىلا

 اع ارانم لضافالا * ًالؤره ةنل ذاختا هجالع امنا باوبالا هذه

 مهلاونم ىلع هيف جسنلا نم انهي ايداه ًائاتساو مراثآ هب ينتقن

 سرادم لب ءاعمج اهلكتابتفلاونايتفلا سرادم املاذ دايلع عامجالاو
 ةمإلا لمحتو امن احنا عيمج يف بتاكملا .معتذاو اهسفن ةموكحلا

 طقال ل يئضالو طقاسليلذ اهنمىثتبالو اهلا مامشنالا ىلع ًارسق
 ماهفالا اضفيفاهتعما تثبو ةفالاءذهن يات لوصا أ اذا ىت>

 ةماعلا ةغللا كاذ ا طقستف مالا فرط اهتم غلبت نا ثباتال

 يلاوحلا نورفلا تافل نم اهب اب قحاتو نامللا ماع نم
 0 اذه نم ملماوحلا لإ تيبتام ؛يش لع انفو اكد ناو



 يداقتلا يئوفل يخيرات رظأ 2010

 نمهزاربال ةموكملا ىضاقتت فصلا بابرا ةكرح هر لع تراثو

 اراشبتسا ةيرعلا ةمالا هوجو تفرصناو سفلا ماع ىلا ةوفلا زيح
 .الا دوجولا ملاع يف ىهدلا ال اهكرت .ةريخذ رخآزيزعت هنأش نما

 اذهيف ةموكحال ىرج ام لع اهءاضق تضقنالئاوحلا تقع امهنا

 تاومالا لاء يف ةيوبحلا ينامالا هذهتكدناف  تاضوافملا نمباٍلا

 يلاحيف تلجتو اهتدقر نم تشعتنادق ةغللانا ررقتاذافهيلعو

 اهتساحتوابتونفمادختسا. اهئاصصفنممالقالاة اجى أنو حلاو اهزع
 عادبالاو عاستالا نم دحلا اذه دنع اب اوُهَقِب نا ةرورض مهمزأ

 ثادحالاو اهيف عضولا ىما ةلوارم ىلا رظنلا فطع ىلا اولقتتيو

 محازتتو هيلع ءارآلا رفاضتت ناب ةيرحلا رومالا نم مرج الو اذهو

 ىلع مثرساب رصعلا ءالع هيمايتالبدتنيو هئاضاقم يف ضعصلاةدمعأ

 مهلوقءإ لغاش لغش لح نوكيو مهليصحتو مهلع بتارع تواقت

 ةعيبطلارارسا نع بيقثنلا لبسهيف تعست يذلا رصعلا اذه لثم ىف

 تهب يتلا تانشتكلا نء رهظ ام دعب تانئاكلا ايافخ ىلا ماطنلاو

 بمجج كتهو اهضءاوغ فشكو اهيف لافيالل لوقءلا بابرا '
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 ففي يداقتنا يوغل يخيرات ظن

 موتي ام عاضوالا ن.ةغللا تاج. نيب ىدلو اهراثاواهزومر

 يناعملا نه ريك ادا ىلع يعي |١كانه ري' مل لب * انفلا كلذ ةارابع

 مهتااكرفلساةئساز الع الوادتم بيرالوناكام ةبءاملاوةيندملا

 رريثك لقت نع نينودملا لا غال مهتيندم نعو مهتراضح دهعيف
 عضوهغيصو ننس نم تلخ دق ةغللا تناكولف دعو * مهعاضوا '

 لوزنلانودمهفوقو عفشي ًارذع كلذيف٠اماعلا دجوا اهيف ظافلالا

 ,نوقباسلاقيسدقو راذعالاهذهلثم مهاىناو رامضملا اذهلثم ىلا

 ىلع اوضبقو ةرس اونطبتساو عضولا , ماكحا ءارقتسا لبس اودهفت

 هلحم يف | ا كلذ نودحي ام ىلع 1ع هدابق

 تحال دق ةيجلا هذه نمد ةعللايفلاخ اخ احلا مضاوم نأ ء 0 ريغو

 نعومتفل ةةايص مهحهينم ةارسلاوان 'رالع مويلا ضمت ناف هعئالط

 هذهف لاو لالا .ميعماط»و رامعالا !هايبس يف اونقوو داسفلا
 بهذ,لكب هذتو مالقالا اع نء طحنتس ريسيرنمز دعب مهتنل

 نم نيدقانلل ةضرع حبصتو ضرالاو ءامسلا نيب طلخلا نم

 (نوديولنفملاو نيددنلا ماهسل افدهو:نيخروملا لوخ



 ماركلا نيكرتشملا تارضح ىلا 1

 د ماركلا نيكرتشملا تارضح ىلا 9“
 علطت لازنال يتلا تالحلاو ىندنصلا مالط نم لكرت متسومربت الاط

 نم ًائيش لبتت الو طمن! ةكرتا فورح عيمج نا ال دادغب عباط» يف

 نيح وةطقتم_.ثاتاء ايو اهاكشا مزاللا مضاوملا ضعب يف تاكرملا

 بتم امو ةروصتملا فلالا نع زانمتال لكلا رخا نم اهعوقو

 طالغالاماو ةثيدحلا ةيرعلافورحلا لامج لبا الاهزارطوراظنالل

 ريغو ٠ جرح الواهنع ثدخ انتاروشنم عيمج يف ةيشافلا ةيعبطملا

 باهذلاو يناعملابلالخالا نملاوحالا هذه لثم نع مجيامع ٍفاخ

 كلذ لالخ يف علاطما مايال امم اهيرشان لضفو اهغيصرت ةوالطب

 نيكتي ىتح بولا طق ذي نا امقوتم لب ًارثاح !هئازاب فدتينا آلا
 هباصن ىلا هنم ىنعم لك دري نا هل ىنسي داسفلا عقاومل

 كلت نم ءيش كرادت ىلا ةرورضلا تسم هذه ةلاحلا تناكألو

 اذههب عوبطلا فراروخي ةءبط. (ايالا هذه يف ترضحتساف لشلا

 مجحلاةلدتملاةء[ضرلا_فورملا نم“ ابدالا ءارقلا هاري اكوهو ددملا

 لام الالب ماشلاو رصم رايدتالخو دئارج نمريثك يعطي يلا

00091 



 1 ماركلا نيكرتشلا تارضح ىلإ

 رخألا عباطملا بابرا هيت ىلا وعدت امم ةوطخلا هذهنا اىلعة دو: هم

 نم مهعباط؟قيحلا روغنلل لب يكششال ةافالم اهوذح اوذحي نا ىلا

 امم عسوا لحب لا نم كاهتسي ف رملا اذهنا ثيحو ٠ هجوالا كالت

 نيكرتشملا ىلع كلذ نع تضاعا دق ةاحلا ةراداف كاذ نم قرغتسي

 ةدايزب يا مزالم ثالث يف هبلي اف ددعلا اذه رادصاب

 هذه فاشتسا اهم نع يفو لوا هيلعردصي ناكامع.ةمزلم فصن

 نوكيامرايتخاو ثحابملايف : مدودلا ىلا ًاعرذت نيح دعب اًببح ةطخلا

 اهلا كارتشالا ةهق هاب عم اعقو لمجاو ةدئاف لوجاابنع

 عراببلا يذلا ىتفلا ةلحا ةذه فورح دبضنتل بدت دقو

 ةفرحلا هذه يف هدبع ةثادح ىلع زاتءا دق نم بو.تدي يدنفا سايلا

 ماود هتريغ يف انومأمو اهب دبعلا ىبدتلا نيدضنملا نم رريثكل ع

 طالغالاو سبللا بئاوش نم ايدافت اه داهتجالا

 نضافالانيكرتشملا تارضح ىلع ببطلا "اننا رابجالل "لحم انهو

 هذهةراذا ىلعاولضفت امل أعم نييرعتسملاو برعلا ةنلب نيتطانلا نم

 سلا بما نس رريثك ل قنو ظبي ظيرتتلاو ةثنبالا بك نمل
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 ةيربلا ةولول وا ةيسييفلا 1
 هبام ىلا ةرادالا قفوي نا لجو نع هللا نيائاس ةببروالا دئاارجلا
 قسؤوتلاو ةناعالا يلو ىلاعت هنا ءارقلا ةماع عفن

 ةيسيملا

 ةيربلا ةولرل وأ
 خوبشلا قوسنيب قفتنملا ءاوا يف ةمقاودإب ( ةنيدملا هذه عقوم 50

 لزانمنم امهوءارقشلاو راغوباوتارفلا الاعئاهدحي يا ربيكلا روهلاو

 نيرشعوحن اهنع دعبت شو ريزلاةدلبايقرش ابونجوةيدابلا لها ضعبل
 نم»2ام ذخاي روه لع شو برعلا ةبدابوا داما, غوأقرشو ةعاس

 * سيرابنعاضرع؟ واالوط ميرو ؛ةجردلا نيب ةعقاوو ٠ تارفلا
 تاثداح اهتدلو دق ؛ دبعلا ةئيدح ةيسيمللا ( امنأشن ةئادح 7 )

 ندملالجا نم مويلا ت>.ىا اهدوجو ةئادح م.و . ةريخالا يلايللا

 نم اهروامجي ام ىلإ ةبسنلاب ؛ نارمعلاو يقرلاو مدقتلا ءارو ةيعاسلا

 ال يتلا ؛ ىهدلا يداوعو ؛ ءاضقلا قئاوعالولو «رايدلاو عوبرلا

 دالبلا امس الو ء باك ة ناملا دالبلا يقر ليبس هجو يف ةمئاق لازت
 نم تفابلو ٠ لافيا يا نارمملاوةراضحلا يفتلغوأأل « اهنم ةيرعلا
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 ثيفل ةي ربلا ةواول و ةيسيخلا

 ٠ لام ألا ءاروام ةياغ يه ةياغ ةلزئملاو لاحلا نم

 خيراتوءبرعلا ةفل ءارق ُّط اهنأشن ثيدح مويلايورن يلا ةيسيمللا

 اهتعفدو « دوجولا ىلا ةجاحلا اهتزربا يتلاىرقلا نم يئابمدمتتو اهئدب

 ندهتامالعا ةماقاو ؛ اهرامعا للعاهيلاها تربجااهنال دالبلا ةعيبطدهيلا

 دهعيفناكيذلاةرادالاوةسايسلا باحصا ءوس نم كانه امع مر اهيف

 يفنيئاحنامزلا دبي لواعملاةلزنم اوناك نم مهنيي دجو ذا« دادبتسالا

 هنوحتفياوناكامح الضف يواهماو كلاهما ىلاهرجوما بير ختو داالبلا ريخات
 مثفلاوفسملالاءاهيلعنوئاطب و« مظلاوروجلا باوب نم ةيعرلا لَم

 مهتريجاو كرابملا رطقلا اذه ةعيبط مهيلع تيوقدتاف كلذ عمو

 . ةيدابلا لهال ةٌماق"قوسو « ةيربلا ةولول تح بصافةطخلا تيرا

 تيم( اهمدو اهؤانبو اهمسا طبضو اهتيمست بيس م

 نم لجر وهو ( ريك نازو ١ سيخ نب هللا دن ىلا ةبسن ةيسيجللاب

 ميصقلا يتمصاع ىدحا ةديربل ةعبشا ىرقلا ند رق« ميصقلا ءآنا

 حتفو ةيقونلا ةمجعملا ءاخلا مضب يا ةرغصم أطخ اهنوظنلي ضعبلاو
 او. * ًاهرخ آلا يفو ةددشم ةبنحت ةانثم ةكاس +[ * أي اهدعب يملا
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 ةيربلاةرلولوأ ةيسيملا ف
 اوناكنمم ندجنلا نم ةلضاف ةعامج مم ناكهنا وه اهئانب ىلا هاعد

 مهتئاري قيفوتلاو مهمدخي دعسلا نا 0 نودعسلا اشاب لاف نولاوي

 اهرواجياموقفتتملا دال ينةسيظعمهتاوصو ؛ ةذفانمهتملكت ناك مايا

 تتاتساةريشملاهذهن اك الذونودعسلا ل ال نحمل رهظنامزلا باق مث

 اهيلعتسمفرف قانحلا اهيلع تتيض ام ةرثكل دبعلا كلذ ةموكح نم

 نيلايقت مايا رخاوا ينادنج ةموكملا تاسرا لاحللو نايصعلا ةيار
 نودعسلاينبةاوان (ما1441 ةيلام 1؟917 )ةنسفصتنم يناشاب

 كانهارلظوةبماشلا رب يفناعمالا ىلاقفتمملا رطضاف ؛ مهب لبكتتلاو

 ىضمنا دعبو ٠ خويشلا قوس نم نوراخمم اوناكو « سهدلا نم انيحا
 طاحاف تارفلا ء ام ىفط نا ثدح ؛ ماوعا ةعضب لاحلا هذه ىلع

 رايتمالارذعتوةراجنلا تلطمتفرنابةلالاةطاحا الوويشلا قوسب
 ترثك ا لاهسالو ؛ةشحاف رارضا لاومالا لها باصاو ( ةلباسملا ١

 رجابف هابملا ةدايز نم تدلوت يتلا تانوفعلا بابسأب ةدفاولا ضارمالا

 تيوكلاو ةرصبلاو رييزلا تاج ىلإ خويشلا قوس يبكاس رثكأ

 مقاو ينو اهرثا م ثكتتو اهئاعد عضعضتت خوبشلا قوس تداكو
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 ةيربلا ةولول وا ةيسييملا ندب

 ةجرد ىلا تلصو نا ىلا رتبقتلاب نيحلا كاذ ذنم تذخا اهنا لاحلا

 نسحو اهتادراوو اهتارداصب ثاذو ةروكذملا ةيسمللا اهماّتم تماق

 _قماور ظن ايلا ترظن ةموكملا نا ًاردقو ًانأش اهداز امم

 تذخاوةرواحلاندملا رئاس نمددرتلات هطق رئاشءلاو اهءقوم نسل

 تيوكلاو ةرصبلاو ريبزلاو دج تاهج نم اهيلا درت يو اهيلا فلتخت

 قارعلا رايد رئاسو
 قرغةنس الا ةئيدملا كلت طم منسم نب هللادبع ناف هيلعو

 هنم ةديهز ةفاسم ىلعربلا نم ةيرق روحلا ىلع اهلعجو خويشلا قوس
 ةرصبلانيب « نيرضجتملاو ةيدابلا انباميمج اخلاص امام اهلعج ثيح

 قوسو رييزلانيب؛ قفتنملاو دجن رئاشعو قارعلا ةيداب نيب ؛ تيوكلاو

 نم همم ناكنم هارال هرصق اهيف ىنباهطتخا نا دعبو . خويشلا

 تاعايبلاو لاومالا اهيل نوبلجي اوذخاو تاريود محل اونبف نيب دجنلا

 ريمشلاوةطنحلاو زرالاك ماعط نم ةريملاو هنووملا عاوناو تاراجنلاو

 لقا لاحللو ٠ ةشقالاو ةجسنالا عاوناك سابلو ( عبتلا )نتنلاو
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 أ ةيربلا ٌةَلْؤل وأ ةيسيمللا

 اهيف ةلماعملا ةلوهسلو مهلا اهبرقل بوصو بدح لك نم سانلا اهيلع
 هذه لثاه ام الو بئارضالو موسر الو ىكم راد كانه سيل ذا
 دالبلا يف مالا وه اك تاناويملا ىلع ذخوت ىتلاكت ايابجلاو عئاضولا

 اهريغو تيوكلاو دجين رايدو ةندمنملا

 ايلعورامعالل ةحلاصاهااشأب ملافىأروةني دملاءذه قاطن عستالملو

 ايف ىلصت ًادجسم اهيف ىنبو ماق رطقو عقد لك نمهيظع لابقا
 دحأ امل لجو ةينيدلا مولعلا“ىدابم ايف سردي ةسردمو ةعجا
 تاتوييلا دحا نم رع نب يلع خنيشلا ةرضح وهو دج نم ءاملعلا
 هذهل صصخو ركذلا ةفلاسلا ةديربل ةعبانلا ىرقناىدحا نم ةمركلا
 نودمسلا ةمعطا نم ةنس لكروك َذملا لالا اهذخلاي تادراو ةباغلا

 كلذ لاز امو للعلا ةبلطو ةسردملا ىماب قلعتي ام لكى اهفرصيف
 (م 11! )ةيرجم 1804 ةنسيف هللا هافوت ىتح اهيف اهقم خيشلا

 مهاب ىفوتملا نم الدب رخآآ لع خيش نودعسلا لآ ذئتيح بلطف
 وهواقباس ةدبربو ةزينع ميصفلا يضاقرساجنب ميهرب اةمالعلا خبشلا

 اذه انموي ىلا عالطضا متا هتفيظوب اءلطضمو كانه آمقم لازيال
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 ةيربلا ةولولوأ ةيسيمللا 3

 تاونس مضيذنمهللاةمحر ىلا لقتنا هناف سي# نب هللادبع اما

 ةثيدحلا ةشبدملا كلت ين فانا م . الا لازي الو همام يف هناهفلفت

 مهتلسرا ينلا ةموكحلا يلثم ضعب ةعجارم نعمويلا ينغتسي ال هنا هلا

 تيوكلا نم ةدراولاةحلسالا لوخد نمو ةبقارملل دبعلا اذهرخآ يف
 ردقرام تويبلا نم مويلا ةيسيمللا يف ( مويلا اذه ىف ةيسيخلا

 ندهمتلاويقرلا يف ةذخ 1 لانت الغر فال ا ةسمخ اهئاكس غلبيو فلاب

 اذهانموي ىلا اهيف ةسسوملا ةرسالا تلاز امو اهانركد يتلا بابسالل

 4 اركلاأجام حبصا تبلا اذه ناهرذ ذر دمي اممو ةذفان اهتملكو

 نم لكوا ءاينغاو راسحتو خويشو ءارما نم ىهدلا مهنوخي نيذلا

 راديف نيمركم افويض نولحي مهعيمجءالوهف هنطو ليازف هضراهتذبن

 امركو ةبحر ًارودصوةعساب اهوجو كانه نودجيف دجامالا كئلوا
 ريظي وا اللم مهيف اوريوا ىوكشاوعم سينا نودبأعيدم ماتم ايا

 . رض لقا مم

 ٠ مهلك ل قن مل نا دهن نم ناكسلا ءالثوه بلغا ( اهناك- 0 )

 ىلع اهنا لاق هنا يتحاطوات ةلورسو ةشيعملاصخر كلذ يف ببسلاو
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 ةيربلاةرلولوأ ةيسيلا هد

 يلاهال نيصح نصح لب نيما ىوأم ذا ةيسيماف ٠ مثلا فرط
 بورحلا اهيف تثدح يتلا ةريخالا مايالا هذه يف صخالابو « دج

 نبا نيبو ليخلا اباأ نيبوةهجنم حابصلا نبا نينو ديشرلا نبا ني
 يتلا بورحلاو نتلا كلت هاثاينف ىرخا ةبج نم ميلس ىلآو دوعسلا
 نورث ويو برحلا نم نورفينيذلل اذالم ةدإبلا هذه تناك تلاط
 لاقيقحلاو تافاززوىننمو ىدارف اهنوتاي سانلا ناكف ةحارلاو مسا

 يف سيل هنا امة يسيمللا لثم مهلا ةيرقلا ندملا نم كانه سبل نا
 سابلوةريمو ةريخذ نم هيلا جاتحي اب ةلفاح اهلثم ةيدم عقصلا كلذ

 اهلطو نع تحزن توبي ةيزهلا ةولول ةثيدحلا ةنيدملا هذه يف ىرتو
 ريغ ةدلبلا دذه يف ةماقالا ةاضفم اهلايعو اهتئامظو اهيرارذب دجن

 ضميديفت اذا اها بورحلا ةجيتن يمك ات* اهسار طقسم ىلا ةتفنلم
 نم ريذغلا لاب رضت ةامجلاب اهناف ةيصخشلا مهتعفنمل "ةمدخ دارفالا

 * سانا

 هذه يلاها سلغا نا ف رع نم ( مهنيهذمو اهلها ةنايد 5(

 مهيعذم ناو مالمإلا الا محل نيدال نا اضبإ لع دجن نم م ةنيدملا



 ففي ةيربلا ةولول وا ةيسيهللا

. .الابهذم لع نوينسوهلا ذاريذال نييدجنلا بهذ.
 لبنح نب ىلا ما

 نا آلا ةابانح مث نيياهولانال ةياهر اوا تلقوةيياهولا وا ( هضرز

 ىلا #هوبسني نا نوديري مهتككلذك موس نييدجتلا ءادءانيثدحملا

 ةياهو ةلبانحلا اما كلذك مالا سلو مورثكيو ديدج بهذ

 دحاو دةتعملاف اًثيدح مسالا ناكن او بهذملا يف ةلبانح ةباهولاو

 مالسالا خيش بهذم ؛ فاسلا ةنايد ةيسيمللا ناكس ةنايدف هيلعو

 دبع نب د خيشلا بهذ, « ياا نبا هذيملت بهذم « ةيبأ نبا

 با هولا
او زرالكب وبلا عاونا ةيسيمللا نم ردصي ( اهتدامم كب

 ريعشل

دلاواغبتلا ) نتلااضيا اهنمردصيو « اهريغو ةرذلاو
 تاسوللملاو( ناخ

رمغلا تا جاهلا نماهريغو ةدّقالا عاوناو
 ىلع قفنت هذهو ةيرو

طموةبتعو رعشو ريخضلاو قم تنااكدجن رقارعلارئاش و لئابق
 اهريغوري

 . عابتبالاو راب متمالل تقوةريشعو ةايبق لكأو

 تع اجوةيسي معا لعابلعا لب ةاء الغوأل |« دهن ر ابدت يصا اذاو

م دجن ىلااهنم تلمحو ىرتت لفاوقلا
 ١ "اذ ذاواهزوع دست تاقزت س
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 ةرلول ةيربلاوا ةيسيمخلا 2 ++
 ىدحا « ةيربلا ةولول » ىلا هجو كلذ نم يش ىلا * ؟رمالا دحا
 * ةريخملاو ةنووملاو تاقزترملا نم اهزومب ام راتقل اهلكوا هرئاشع

 دولجلاوربولاو فوصلاو ( نهدلا ) ندسلاو رملا يف اهتادراو اما

 امهريغورزو٠و ( يلطام ) ينيترامنم قدانبلا عاوناو لبالاو ليحلاو
 بيرج علم حابصلا نبا نال اهيلا ةحلسالا هذه لقن لقدق نآلاو

 عم سمالا اذه لع تقفتا يتلالودلا ىدحا للطل ”ةباجا حالسلا

 * نامع يب ةلود

 نويسيملافةعارزلاب ةيانملادشا ىنعينم كانه سيل ( اهتعادذ و2)

 اهاهاض اءولوقبلاو بوبحلا الا نومرزي ال
 ةدلبلا نال ةعارزلا نع كل تلق. ةعانصلا نع لق ( اهتءاتص و )

 انمي نم كانه سيلو عئانصلا محا دق نم اهيف سيل ءوشنلا 2

 هابنع مل ىنغ ال ينلا مهتاجاح دست يبلاةيرورضلا مئانصلا ىلا ألا
 رزن |.الا فراعملار مولعلا لوازي نم اهيفدجويال ( اهفمولملا ) ١

 لب بهذملاو ةديقعلاو نيدلا مولعل آلا غرفتي ال اهب ىنمي يذلاو

 بهذ..ريغب لوقي نءةنيدملاكلت يف دجوي الذا طقن ةلبانحلا بهذملو
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 ميغ

 ٠ فلسا يهذم وا ةياهرنا

 ةيسيملاراوجيف:نولوةي نب ريثكت مجم ١ اهف ةعدقلا داثآلا ١

 نا نآلا ىلا مطتسا 5 يسفنب رمالا ققحتا م يكل ةهدق رثثآ
 اله ناك تارفلا ءصاش نال كلذ نم بجي ال يفا لع ربجلا تبعتا

 قيقحتلا لص اهددع فرعي ال ةريثكةندمو دهعلا قياس يف ناكملاب
 هب تيتا ديفم هجو ىلع هطسب ينكماو ابنا قدص يل تن اناف

 مالسلاوريدقلا كبر ءاش نا برعلا ةغل ارق
 ليخدلا ناملس

 ةابحلا ةلحمو ضايرلا ةدإرج بحاص

 رص يف عبعبا

 يف رهيزذلوغ زانغاروكدلا ذا تسالا ةمالعلا ةرضح انبلا ابك

 58 ذامةلمج نموهقالخا امركو هرصنع بيطرىلع لد اياك ت تشرادوب

 يودلاهصنو« يبرعلا هف ربي هللاهسرح لل عبعبلا ةلاقم لع هل بيقعت

 يه نم جرختسا نا يف عيترضح نذاتسا 0

 عبعبلا نع ممالك ددصب اهيي اموا ١" ةحفصلا يف تلمح يف
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 4 رصم يف عبعبلا

 راغصلا دالوالا فيوختو نايبصلا رجزل ظافلالا نم ماوعلا هلمعتسي
 نمت عمس ( 187+ ةنس ) رصم يف تك يذلا نامزلا يق لوقاف

 نسل تكسا » ملوقب مهدالوا اهب نوفوخي تارابع ماوعلا ضعب
 ( ةمششلا ينعي ) ؛ كنيع يف كل طحا ( الئل ىنعب ندحالا -<

 كلبيجا نسحل تكسا ؛ لفلفلا كب يف كل طحا نسل تكسا
 كذخاب يجيب « مسلا نم * يوامسلا نسل تكا ةراحلا خيش

 يفا فوحقلا نهباك يف ًاضياروك ذم عبعلاب فيوختلا نا مم

 | 1ص« 8 ةيردكسالا رجح عبط » « فوداشيلا ةدبصقحرش

 لوقت حابصلا نع هنكستو' هفوت نا هما تدارا اذاو ) هترابع ماهو

 نينبلامزجو امهقرو نيدحولا رسكب ميلا كلك ار أل ككل
 ءا( لجخلا توص شو ةعببلا نم تشم عبعبلاو ٠ نيتلحبملا

 ربصلا يف
 ربصلا يف ةرارملانامهتلف دقو «ةياخلك لت ربصت نا نولوقي

 ريلا ف بيغي ىتح هدباكي ىذا لعاربص ةرملاعيطتسي لهو

 ينالكلا هللا ضيف نيدللا
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 غلا رقعلا نمت وا زرا

 (هعسابفتي)

 هلئاقي وهو مالسالل ها منيو ةمساب نهي نيدلل مداه 5و
 هلذاخوهويىدحلارصن ىلاوعديو هيرغ وهو فورعلاب مايو
 هلطابق حلا ضحدي لوقيئايو امسأم هالول قلنا معزيو

 هلئاوغ ميوتلا نيدلا 5537 ىدملا ىج يح يدل ابدي و

 هلئا_ففو ةروشنم هفراعم تعال هنممالسالا لسونو

 ليجدلا ظاك

 ١ (رمءلا نّموازرا)

 ىتلا) ةنيصحلا ةعلمأ ارقعلا ىلا ب بس: قارعلا يفروهشملا رم ركملا را

 5 شيع دارككابلهاينلاو لصوملا لابج يف ( ةريهش ةنبدم مويلا يف
 تير كيبيك ىنلارقدلا ىلا ال. ةيديجلار قع رساب اضياةفورعملا لصوملا

 ْ ال ص يف هديتك كل صوماو

 ( عربلاو ىب يا اربالاو يار ردلا

 اهلباتي امواباصأ اموةحاصنلا نم ظافلالا ءذهة صام ةبضشعب أنأس

 نيمدقإلا ءاعيصملا دنع
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 يباردبلاو نيربلا 04

 نبربلا اماذ قارعلا يف ةروبشملا روملا عاونا نم اهلك هذه : اناق

 ترصقمت «ونابراهب هةغللا هذه ٍينوهو يمراف لصا نفرعج نازو

 ءاتسحلا ( وناب ) ةديسلا وا سورعلا:بكرملاظفللااذه ئنعمو تفحصو

 اهربكو عيدبلا رمالا اهنولبر فلا نسحا نم ةرقلا هذه نال ( راهي )
 نيب ءانسحلا ةديسلاوأ سورعلاهتاوخلا رئاس نيب يه ةذيذللا اهمعطو

 رمل وقع
 ءالطلا مب نطلا وبف نامزلا قياس يف رمتلا نم عونلا اذه مسا ماو

 رحآلاا نم برضنطلا : برعلا ناسا يف لاق ٠ ةددشملانوتاوابحتفو

 هلوق : يناغصلا نم ةيشاحلايفو ٠ ها « رقصلا ريثكةوالحلاديدش رمحا

 البس لاس عمج اذادنال نيسلا رسكبناليسلا هرتصل لاقإ رقصلا ريثك
 صصخلا يف هدبس نبا لاق اذكو : تلق « هتبوطرل راصتعا ريغ نم

 لب نيربلا وانطلا رتب ناليسلا ةظفا نوصخي ال نييقارعلا نا لَ
 خيضنلا هل ليق ناليسلا خبط اذاو . رت لكر قصب

 ( نئالاّألا اباكفورملا حيتفب ) ايارداب ىلا ةبسنورفيباردبلا ماو
 : توقاي .لاق ةردب موياىسست يتلا يف هذماياردابو ٠ اياروداب ال
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 فكرا يلباردباو نبربلا

 ايامك (,برقب ةديلب يو « ناورهتلاب جوس : نيفلالانيب* اي: ايارداب
 سرابسلا !بسفلا رمدلا نوكي اهنم ؛طساو يحاونو نيجزدنبلا نب
 نكل ٠ يباردابلا : لاقي نا اذا مصالاف٠ ها سديلاو ةدوجلا يف ةياغلا

 ٠ فيفختال ةملكلا رصقت ماوملا
 ماوعلا هلمذ مث ينربلا ريغصت «ينيربلا » يقيتاحلا هظفلف ميربلا اماو

 : جاتلا يف لاق  يلصالاهظفلل الج مهني روهشم فراعتم ظفل ىلا

 هندحاو ؛ رملا دوجا وهو رودم رذصا فورعم رمت : حتفلاب ينربلا

 ريثك ةرفصب برشم رجا رندلا نم برض : يرهزالا لاقو ٠ ةنرب
 : رجارلا لاقيفرب لخنو « ةينرب ةلخت : لاقي « ةوالحلا بذع ؛ ءاحالا

 | ٠ هرشق ليلق ناديع يفرب
 : ةفينحوبا لاقو ٠ ديجلا لما ي!كينرب : هلصاو؛ برعم وهو

 : زجارلا لوقو . ةفلابمو ميظمت ينو ؛ لجلا رابلاف « ينراب وه امنا

 جئربلا قلف ةادغلابو

 بوسنم ينربلا نا« حصالاو ها ٠ آيج ءايلا نم لدباف « ينربلا دارا
 كيركللا مجعم يف * اج اكرمدلا اذهب ةروهش ه ةيرق ياو نربلا ىلا
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 طاخلا نبا ناويد كك

 ايارداب ةيرق ىلا بوسنم يللاردابلا نا

 نافرصلا: جانلايف لاق ٠ يناحيصلاونافرصلا مربلا وا يفربلا لثمو

 ووذ هدعي كلع غاضملا بلصهنالينربلا لثمن زر رمت ( كيرحتلاب )

 سابلاو ةمقوم مظعو هئازإ ديبعلا وذو ءارجالا ووذو تالايعلا

 هتلخك هتلخن زاجحلاب يناحيصلا وه وا : ةفينحوبا لاق - هنورخذي

 سلا < ان بهن ةظفحاف يناهثولا ن ع ةعيحوب 1 د1

 (طابخلا نباناويد)

 نيواودلا نم وهو. دادشب ابدا دحا دنع دوجو. طخ باكو ه

 ةاقرو 4 هيف :اضرع فصنو ٠١ يف ًارتميتنس 14 هلوط ٠ ةيدقلا

 ًارتميتتس١؟ ةحفصلا نمب وكلا لوطو : ةمرعص ١75 يا ةبوكم
 «رخالا يف الو لوالا يف ال ”يش هصقني ال لماكو هو ًاضرع * يف

 هللاب الا قيفوت امو ميحرلا نوحرلا هللا مس »6 هفرحب همالكشدب اهو

 ابا ريمالا حدب طارلا نب دمع نب دمحا هللا دبعوبا خيشلا لاق

 1 : اص نب رصأ نب باثو ماوفلا

 اراتأق 7 رشا هدتفا اراغم اهب نشت نا كدانع
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 4 طايخلا نبا ناوبد

 ارارش اهكباتس تحدق اذا امون تفذق ةلها نأك

 ارامضامل دارطلا لعج نك ياذملادرجلا ر عض نم لهو
 ًارماع اب 0 يف ينو ةديصتلا رخال

 اسال لماكلا لكشلاب لحي فورملا ىل- طخلا نح باتكلاو
 ًارطسا ؟هجو لك يفو .قيقدت وطبضو رير ىلا جاتحنيلانأ طاوملايف

 يعدفضلارضختالا ربحلابة سمو رد>الا ربابة سم نيوانعلا تب < دقو

 يف اهنااخيف ًادرطم عايتا ةدعافلا هذه بئاكأا عبتي ل ارو :نوللا

 ارا ًابرا قزم اهدغاك د اكو أدج ةيدق ةخسنااو ٠ نيباحالا ضعب

 هرسايناويدلا مت » :رخآ يف ءاج دقو ٠ هيلع نامزلا لواطتو ه.دنل

 اهيف لق ةفأ نم طادخلا نب دمحا هللا دبعوبا هبحاص هررقام ىلع

 لاقت ؛ يدلاخلا ريغد نب رمدننب دمحهطا دبع يببا خيشلا ةخسن نم

 هخرطايخلا نب هللادبع يباغيشلا طخابيلع ةخسسننم هك: اضيا

 دمع هللا -- بيدالا لجالا غيشلا ينع هاور | اكمتخسن اهب هللا

 نلافن هريغ هاور امو يلع هارقو ين» همم ام وهف «ريخصنبرصن نب

 طايخلانب ىلع نب دم نإ دمحإ هب و ' هب دعي الفمذه هتخسن يف ام

00091 



 طايخلا نبا ناويد تحل

 ما«: ةرششع عبس ةنس يف

 رطسالاهذه ثلثملا نيك نعو ثلثم لكشب ةبوكمرطسالاهذهو

 رشع عبار كرابملا ةمملا موي يف ةخسلاا هذه ةبانك نمغارفلا ناكو

 ةنسلا هذه ءاروو )41 ةرشع عبرا ةنس روهش نم درفلا بجر ربش

 ريخيت مخ ! ناتظنللا ناتهمث كانه قرولا بث ىتح ةكوكح ةملاك

 فطللاب_ فح نم «ريةملاريةذِلا هبتاك)تاملكلا هذهكلملاراسينعو

 نيملسملاو هيدلاولو هل هللا رفغ «ىننحلا طبس حالملا كفسون# ينحلا

 ١( نيما

 اهءدقب ناو اهتحصب نا ةخسناهذه ةساغنمالكلا اذهنم ىرتف

 نبا هنع لاق يذلا طابحلا نبا وهوال فيك ٠ اهيحاص ةرهشب ناو
 : ناكاخ

 فووعملايبلهلاةقدص نب يحينب يلع نب دمجنب دما هلا دب ءوباو 5

 ( نيديحلاءارعشلا نم ناك يذلا بتاكلا قش مدلا رغاشلا طايخلانياب

 عمتجالاو |[ يحدتما او جعلا دالب لخدو سانلا حدتماو داليلا فاط

 هرعهشه لع ضرعو بمب روهشملا ىعاشلا سوح نبانايتفلا يباب
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 5 ةيبرعلا ةغللا بادآ خيرات تاتك دقن

 اهيف رهمو ةعانص وذ أشن املقف يبسفن ىلا باشا اذه يفامن دق لاق

 ىلا ةرمم لخدو.٠ هسنج هآنبا نم خيشلا توم ىلع ٌالياد ناكو هلا

 را ذملا سويحنبا ىلا بيكت ءيشىلع ردغيال لاحلاقيقر وهو بلح

 ٠ نيتيبلا ن يذهب هرب نم ايش هحنمتسي

 يربخم نع يرظنم الع كافكو ةبحب عاي ام يدنع قيم
 ينرتشملا نيا نياو عات نا نع ابهتنص ه-جو ءام ةيئب الا

 يف اهب ينوتو ( ٠١68 --) قشمدب خ٠0 ةنسهتدالو تناكو
 ناةيانك اذهبوأ ما1١؟* < ) 01١ ةنس ناضغر رهش رشع يداح

 هخسن تحص' دقو : دعب عبطي /يذلاناويدلااذهردقفرميزا ديري

 ٠ قوتءلا قلبا وا ؛ قونالا ضيب نم عا هذبك ةحبحصلا
 ( ةيرملا ةغالا بادآ خيرات باك دقن )

 (ريبعتلا طالغا ”)

 نسحوءاشنالاةساللب نيةورعملاب اكل نم ناديزيدنفا يجرج

 ثدحي الورخ آلا ىلا لوالا نم هبك ًارتدل كنا ىتح ةرابعلا كبس
 ًارقاذا كناف ملك مالقالا ةلمح هب هنق هثدح 6 كردض يف



 ةيرعلا ةغللا باذآ خيرات باتك دق 5-5

 كسفنقاضو كردص جرح مهتعاري تاثفن نم تاحنتص وا ةحفص

 ءاوطملاوءاب ابدودلا ىلا كعفدي ماسلا نمعون كف ًاقنو كانيع تراح

 بابكلااهيف طقسي ةجردىلاةوخرلاو روتفلاو * اولا نم. برضا. تعي

 حنصت دنع سكملاب رعشتل كناو :امهنم هتالفاب رعشت الوثب دي نم
 :اهشاحيا تلاطو اهعيضاوم تفلتخا امبمو عرابلا انتتاكت افنصم

 دناف ٠ ةبئاش لك عرأبا خراوملا نع ينني ال لونا اذه نا ىلع

 اهدوجونمال اهايا انمهف ءوسنمابلعلو تاهبشلا ضعب ه.اوم يف انيأر

 ردجااهنا انا نعي ام اهل قوسنو يهم امىلعاهركذن انئادبي اهيذ ةتيَتح

 + اجام ثالذ نف ٠ نيبجولا دحابذخاللو نيريبعتلانيةلباقملل ماقللب

 ا متتعاو؟ ص يفو مالسالا قنتعا لاق ذا ؟ ١7 ص يف

 رصملا اذه تاعوبطمينريبعتلااذهرثكدقو نانويلا ١ ةيئارصتلايا ١

 نا الا ةيبرعلا هابأت الزام يف هجو هلو نرفالا ريبعت نع الوقنم

 لوقلااذه نع نوادعي ةغاللاىلانو.ءري نيذلابرعلاباتك ءاحصف

 مالسالان د نادوامال الابن اج الثم نول ومتف اقص انا نوختو

 حيسملا نيد نادو لاقذاا ١8 1ينانالا ىف درو اك
 60 5 تنم



 غ4 ةيرملا ةنللا باد عراب باك دقن

 انهو.وبأل ًاحاسرم تديبصا دقةنيدملا ت51 سيف لاقد

 حسرملاةظفل فرعت م برعل'نالحيبق وهو ليخدلا ريبعتلانماضبا
 جصالاو هت رال معتسالا اذهررح يونا ىنممالوث يدحلا ىنعللاب ال

 نفاوي وهو ناديملا تفرع برعلا ناف “ وبال آناديم » انه لامي نا

 حصفالا < م ةماك/احيصف الباتميتاكلادارااذاو :انه ريبعت اذه

 ىرت يتلا ةبزلاو صاخشالا يفر هناوج يف حرم نيعلا نال حرسملا
 يقاحل حرام ىف وراو : ةناعنصلا ةمانملايف يك ةريرحلا لاق ٠ هيف

 ناك حرس يتلا, مضاوملاب اه 0 يتاحورو يتاودغ جياسمو

 فطن! يفاه ركنا باتكلادحا نا الا :انه.ارملا وهوهو ٠ اهيف رظنلا

 *نينيع يذ لكأ ميضاو ةيدستلا هجووراكلالا اذه هل قحي الف
 م١ سياملثمو ٠ صفا ةمرملاو ٠ ةماهارومالا 7١7 ص ينهلوقو

 اذكمو <صفالا. او.ظن دنذ برعلا اذكهو 55 ص يف هلوقو
 ٠ اومظن برعلا

 واف ورح « عومسلار ةسلالاىرشالا ان ارحا”؟"8 ص يف ءاجو

 00091 فرح 0 فرحا



 ةيبرعلا ةغللا باذك خيرات باتك دقت 20206-

 نوملىم ا لغتشاو مالسالا رهظ املف ١ ص ف دروو

 يف اوجردت ؛ داهجلا ىلا اوعزنو سمالا مل بتتسا تح برم او حتتفلاب

 ىلا عوزتلا نال دابجلا نعاوعزنو انه لاقي ناقفوالاو ٠ خيراتلا عضو

 ابنع عاطققاالا واءابتنالا انهدارماو ٠ هيلا باهذلا وا هيلاليملاءيشلا

 : تال قايس وهاك

 نايفسيللا نب ةيواعف » 3١ ص ىف < ' اج ام بابلا اذه نمو

 باصصال ىاجت هلوقلف ٠٠ ا رابخالا باعصال اج ناك

 سلاجيوا رابخالا باععصا عم ساجي لاقول نكل لوبقم هجو رابخالا

 دارااب ىفواو نقتا ةرابعلا تناكل رابخالا باص“

 باص نييومالا لامع ناكو » 7٠ صوف هلوق ليبقلا اذه نمو

 ٠ انه ةساسحلاب دارملاب ام لعن الو « مهلثم ةساسحو لايخو رعش

 ّالاةحيصف ةملكلا تسل اف لكى عو امهتقد وا روعشلاوا سحلا اهلعلف

 انهبولطلا ريغ وهو ساسحلا درفم ىنعب لوالا ةمومضم تناكاذا
 ارعشلا رثكأ ناكو » 5 -ص هلوق بايلا اذه تحت لخدي امو

 لاقيداحصالاو 0 وا ةيواعم نماًفوخدايحلا عاما ودلا اذه يف
6 006 



 هما ةيرعلا ةغللا باذآ خيرات باتكدتت

 بجيفةرخأتم ترك ىلوالا نالاءا ةداعاب ٠ ٠ ٠ ٠ واما٠ ٠ ٠ ىلع اما

 موقلا تك يفتبثم وهاك ةمدقتم داصتوةيناشلايف « ما » دامت نا

 مدعوا بزختلا بنحت ىنمم دايحلا لامعتسا يف اوضافا دق سانلا نامت

 ىنمملا اذهب برعلا دنع فولام لاو نيمصخلا نيبزحلا لها ىلا ليملا

 فولاملاعابتا ناآلاهبلعرابغال حيصف هجودايحلل ناك ناو لازقعالا
 ٠ مهمالك يف دورولا ليللا فولاملا ريغ عابتا نم ريخ درطملا

 ناورم لع ف لاخو رييزلا نبا ىلا اعد.ةحفصلا كلت يف اجو

 ةديصتي إعاملف كلذأو ٠٠ «اضيااهيفو ٠ ناورميففلاخربظالاو »

 41١1و ١٠؟صيفابلث.و ٠ ٠ ١ال كلذلو:خصفالاو ٠ لطخالا

 امكاها نعم عضو نم اهنطوم ريغ يف ظافلالا ضعب تءاج امرو

 ًارارم تدرو دقو « نم ًالضف » ىنمف « ٠٠٠ ب كيها »تح اج

 كلت ان مك ند ص يف اهنم با: كلا يفةديدع

 ٠ اهريغ ىلا 9م

 يمسي ( تلصلا يبانبةيما ) ناكو هصناذهام ١7 صيفركذو

 امهسبتقامرف « رورغتلا » اهضعي فو «طيطلسلا » هراعشا ضعب ىف هللا
9 00091 



 ةيردلا ةقللا باذآ خيرات باتك دف 2 46؟

 رورغتلا : انلق < : ها . ةغللا كالت غيص ىلع امبغاص وا ةيشبحلا نم

 ٠ ريهالا وا كلملا اهانعمو روفكت واروفغت فحصت لصالا ةينمرا

 مدرو ٠ فيرصلا واريرصلا نواوتيف ةيدقهدنع ةنل اف ءآَرلا لمجو

 قيرب الاف مدفو .دسلانم رثكامدراا واهنلث وا ةلكمدس: ةملثلاوبابلا

 هبلع مادنلا عضو هاطغ

 لاقيهنال ٠ هايا ةعدوملا حصفالاو ٠ هدنعةعدوملا»8 ص يف لاقو

 ٠ اعيش هعدوا

 ريمت نم وهو ٠ نإث ع ىلع هتقاعم ظن ١١4 ص يف ء اجو

 « ىلع” فذح نسم حصفالاو رصمو ماشلا ماوع

 مرحلار بمشالا يف حصالاو ٠ مارحلا رهشالا يف 174 ص ينركذو

 لاقف ةياهاجلا دبعيف برملادنععوبسالا مايا ١ 81ص يف دعو

 هنأ مل ٠ نيبوغللا بلغا هركذ اك دهوا ١ حصالاو رابج نوها لو'

 نموا خاسنلا فيحصت نم اذه نكل ” لرا» خسللا ضعب يف اج

 * مايالا كآلت ءالبجلا فيحصت

 مودع ليوهت : حمالاو ٠ ثودع ىلع ل يوهتلاوا 5ص يندروو
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 طلال 10

 هذه ( 07 صر 21 ةعاللدت < لا !ذهنمر 8831 ةق 1:

 ةيوسنرف الو ةبزالكلا الى ذ هجر اذهب تناك

 ةغللاباتباك زؤر ا. الو د بنكتن ا عصالاو ٠ 5 الو 1 الو

 نا ٠ ةيوسنر لابال مدد ةبطيلكلألا
 ناةلهجلا يف هسفن لع نآدقو : ؟؟ سابا كلا

 6 ملا لابس بهتال نا: انه درو «- ما ألا بص بي

 بلغ ايفاناعأو آر دحت يف ود نفر ةمئاظلا« انا قاع 2 ادبام اذه

 ميلع لع لك قرف كرو نوبيصملا نم ال نيئاذملا نم نايحالا

 ( هرو < امو قارملا يف ربشلا عئاقو خيرات
 60 ا نيا علا ودوعسلا نبأ



 هرواج امو قارعلا يف ربشلا مئافو خيرات فل

 رارجلا هشيمي ازغ دوعملائب زيزملادبع ريمالات|ضايرلا تربخا
 ةريثك مئانغ مهنم ذخاف نيبايسشلا مهو ةبيتع نم ةيصاملا لئابقلا
 نوكسلا ىلا بارعالا هذه مويلا تدلخا دقووبييدات نسحاو
 ركك مهينارهظ نيبرسشتناو نتفلا نارين ةراثا نع اولدعو ةحارلاو

 ةيرعلا دالبلا عيمج نم نيثوعبم لاسراب ةبلاطملا يا يبرعلا دامنالا
 1 ادعالا لعّةدحاو ادي اونوكإو مهتاوخا اركراشد

 برعلا دالب ىف ىزيلكتا +

 فوفول او دجن رايد يف لوخنل اًادصاق تيوكلازيلكت الارافسدحاحرب
 هعما برعلا ةلدا دحا هعم ذحا دقو سداعملاو نئافدلا نم اهيف ام ىلع

 لاقيو ةريل نيسْو ةئام ةياغلاهذهل هدنو ( نامع ريغصت ) نيميثع

 قيرطلا يف لئق هنا

 ةيدجم ةنل "+

 اهماوق ةنجل لسرا يملاما!بابلا نا ةتأ ردص» نم ضايرلا تلع

 كلت ىلع فوقوال ندا« فشنكمو ينارغجو سدنبمو يقابنو ماع

 ىلع هس اهسوفن ءاصحاو امات افوقو اهيف امورأيدلا



 هم  هرواج امو قارملا يف ربشلا عئاقو خيرات
 نيثوعبم اهلها ذئنيح دفوي اهناكس ءاصحا اهل مت اذاو ٠ اهروما ةلخد
 77 يفامالا ققحتت نا ىصف ساه ا يف مهنعنويوني

 ةيابربكلاب دادغب ريونتو ةيمظعالل ( ىاومارت ) دادقكع

 زارتما ىلع لوصحلل ردنباشلا يبلج دوم لضافلا انينطو قفوت
 نم رفاس دقو ةرارقا ىلا ةيمظعالا نم ( ياومارت ) دادق ءاشنا

 مأيق نسحا نوموقي ةرهم نيسدنعم بلجلثرفالا رايد ىلا ةناتسالا

 ٠ مهيلا دهعي اب

 سما وهو ةيئابربكلاب دادغب ريونت انينطو ةرضح هيلع لصح امو
 ةرضاحلا لها ميمج هيلا قوشتي

 دادغب فحص ىلع ءاضقلا ه

 ذا ىتلا دئارجلا نا : هصخلم ام ةلخادلا ةراظن نم سمادرو

 ةعضن اهباحصا رشنوا ( ورنا راذا )ترام هىتح رشتملو | هزايتما

 كلذدعباهباحصال حمسيال خيراتلا اذه ىتح تبحتحا مث اهنم دادعا

 نيملا كلذ دعب مهتازايتما طوفسا اهورشني نا

 ' مضاح يف ةيضاقللا ةبرضلا هذه تحت تدقو يتلا دئارجلا اما
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 هرواج امو نا رلا يفريشلا عمة مرات 405

 اهباصصا|.ب ذخا لب ددعابتم ربظي مل امنيسوت انطحا دقو هذه يف

 : هذع ياو اهرادصال ًازايتما

 «بهذلا ناخ ٠ هدوم يس نيحايرلا ١) قولا ٠ قحلا فيس

 نيعلا حدفب رملا - جل 17 ١ ثوخلا؛ ( نادولا ٠ بئاص ٠ النود

 هدا كيلا ليس 0 ناغج ناخ «ركفت ٠ بيقرلا“ ( ماللاو

 مريدلي“( ةنيبج ) ٠ لبلبلا كلاب ٠ نادجو ٠ نواعت ٠ ةيءومعراكا
 ٠ تاكعضملا“ ( ىموم اصع ١) ةناصرلا ٠ ةّمءاصلا « نيربنلا نيب

 (ةترقحلا «قارملا“ نا ل):هضورع( خركلا !؛مولعلاةلدرخ «ساطسقلا

 ٠«بالقتنالا ٠ داشرالا دادغب«( قدصلا ناسل) ( دعر )؛( قرشلا )

 قرشلا حابصم ٠همرتوهمرك ٠ نادعبولا ٠ راكفالاريودت ٠ فئارظلا

 حابصملا-ضايرل» ٠ روهزنا :ءاروزنا : وه دئارجلا نميقالاف هيلعو

 ةأيحلا“ لوال سكب ١ ماني ةيحلا تالحلاو ٠ رداونلا ٠ لبابىدص

 ءالستءلا زيدجف ٠ ريغ ال ٠ برملا ةغل

 ا تام
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 ل0. ا. قدرتنا 0
 مر

 مرععون طتعامسوسعر ازاافعولعع تأ كاتونم ةانع اه
 اهمعنع ةتهلطع 40
 م ممذ ةطمصمم6و . 2

 آم مممنعالع دئالع ة1كلتهسصتوو نان هان اه رنععاع
 لدن لفعوم»ا كرا

 آم 0ممونعستامتنمع هد ظيررماع ككلب]
 قة مرمرتم» لع آه رتدالعنعن 110
 مي ممسس لهلد دعاتئتسم [مفاتاع تتصنع لع ممةقلعإ 1
 آم تن ل ةوع 41

 آيمو ينقال انك لع لهاامك: ظدعاقمب 8هليعتن, [طعفطتع
 سن ءا ظعنص 0

 طلسم ل'لطم 1طقورهأط [سصع. امنع ةصعاعم هأ ؟هدا
 معمم (عانهطاعإ 4

 مطوع واتممو ضاتوسعك عبس !"طتعامت»ع لع آه !1ااة-
 مماسعع ةرفطو لع اا. 0همورضيدود /كلوم 0ذ1
 نطيممت عع لاي ممتق ءب ل1 نموزتناقستف 43
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 هيا

 هم ده هك نع

10 

11 



1,0 6 11 
 آظآ 8481

 ظوحتم ]ت16 مهتم, ةعاعمأتك ودم نأ !طتفامتونع, مهعهتقة3هأ
 انمع ؟0أ5و آه مز5,

 8مانق 15 ل1 ءمءاتود لعع طفمم 0حعصمد ل6 116ههمماهسمتم
 86لوعاعت» عم هطفللع ©. قممفامعع - ة8لمرتمر نه.

 قطمصوعمعسأ ممان» ةدعلادل نأ مم التاورتما 6 © 0
 "7 رب ل65 رمزتع لع اهمعسم ةهطع 9 ؟.
 32 وو ا نا 0 ةانمرجلل# 12

 طمترع لت 2[. ممدع 8:يلمل .4 نلدفاعو طمصمعق
 وبا ركا و 1 ناعم ععم : 10

 زا. اا ةجعلا 2

  ةرجلا اذه طالغا كاردتسا -

 هباوص 00 طلغ 00 رطس | ةحفص
 مهعالطضا مهعالطا ٠ قيل

 غيص غيص 0 3في
 مهفوقوبجيف مل مهفوقوب 5 3

 ىلعفياولضقت  ىلعاواضفت 1 قب
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 نيلسرملا نييلمركللا ءابالا دب

 ىلمركلا ىرام ساتسنا بالا 1 اهزايتما نءاض

 ىلجدلا مظاك ل ووسْلا اهريدم
 فصنو ىديمم : امتيالوو دادقب ىف اهكارتشا ل

 تاكن رف ”ةمسك : ناالا ”هيرملا رايدلا ىف

 مكبر رسشع انما : ”هينجالا رايدلا ىف
 فصنو كنرو جراخلا ىو غاص سشورفق ع دادغب ىف ددعلا نم

 اطول؟ رأيا نع ١؟ ددملا

 دادقب ىف  بادآلا :هعيطم ىف تءبط
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 دع

 ناسا اهااما

 نيماضملا نيوانع

 خيشلل هعيبطلل امعوضخو تاغللا عضو

 ىيبشلا اضر ىدنفا دم

 « جس » قارعلا ماوع لاثما

 ىليجدلا ىدنفا مظاك خبشلل . رودلا

 ىسيع ىدتقا قوزرل ٌقلؤللا تاساغم

 داشرا باتك دقن هقو داقتنالاو ”هفراعملا باب

 باتكو 484 توقايل ءايدالا مجم وا بيزالا

 ناونع باتكو 4م دايحلا ىلا ىف دارملا "هبا

 دهم خم ران ىف دجما
 هيأو هرواج امو قارعلاف رهشلا عئاقو ع ران

 ءةلماف
 ةيماعلا ق'رعلا تادرفم
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 اول رايا هه #1 ةرخالا ىداج نع ردع ىلاثلا ءزملا

 ةعببطلل اهعوضخو تاذالا عض و

 : مهضعب لاق « تاغلنا عضاو وه نمىفىتش يهاذم لئاوالا بهذ

 نوياو_صالا بنو ؛ هنه ماهلاب وا ةرشابم اهبعضو ميظعلا قلاخلا هنا

 ؟: ةهيلاذلا ةهيسسانماب ثدح عضولا ناي لوقلا دابع نب ناملس ىلا

 تلد ايف :هيئاذ ةهيساناو اهتءيبطب ظافلالا ناب نمرلا اذه نورسشو

 لوسالا ءاملع نم :هيهرلا لها ضعي ىثخو . :ةيازا ةلالد ىناعملا ىنع

 نتناكلا ةوقلا وا ةردقلا لامحاو ظاسفاالا ىف جورلا كلت دوجو

 لاق ءالسقعاا دنع ”هماملا لوصالا قدط هلؤيو كلذ لزني ذخأف اهيف

 :.هانعمام
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 ةعيللا امبعوضخو تاغللا عضو 164

 ةلالدلا كلت ىف ىلعالا أدبملا نا الا !متءبطب تلد ناو ظافلالا نا
 ةقالدف « هيلا هيمطلا ىهاوظلا رثك ١ حوجر ىف هنأش , قااخلا وه
 «قربلا ناعملو ء راطمالا لوزو ؛ حايرلا بوره لثم :هعيبطلاب ظافلالا

 بايسالاو ةهءطلا ىلا ؟يهاظ اهعوجر نم ء باح_لا نالو-جو

 بيرغلا لوقلا اذه ىف مهضعب بتك اذكه . قلاخلا لا ًامقاوو "هقولخلا
 . هتفسلف مهل ىذلا

 < صيحتلاو داقتنالا رصع , رصعلا اذهىف هيلع لوعملا ىأرلا نامن
 دعب ًارهق تنوكتو ةيمطاتاوسالانم تأشن. امجاماك تاغللانا وبه
 « لوالا ناسنالا تامولعم نم « اهريغوا تايئرملا نع ريبعتلا ةدارا
 ؟ لوالا ءامالملا ضمن هن لاَ دقف « د_معلا ثيدحم ىأرلا اذه سياو

 ةةيوستملا ريصعلا اذه ىف ”ةملسملا ةةيملعلا ءاراالا نم ريثكب اولاق 5

 دقو ضرالا ”ةكرح ىلا لئاوالا ضءب بهذ دقف . هب ةزوزمللا « هيلا
 ءوشنلاب لوقلا ىلا ًاضيا اوبعذو ىزكرملا لقثلاب هيبذالا نع اوربع

 بهاذملا نم كلذ ريغ ىلا « ”الاحا تانئاكلا لسا داحتاو ءارالاو
 لق كذكو . راصعالا هذه , راكبا اهنا موضعي بسحب ىتلا "ةيملعلا
 *يروهجلاك هيسايسلا وا ”ةيحابالاو هك ارتشالاك ”هيعامتجالا بهاذملا نع

 عضوم اهوعضوو لإ ةهيلاخلا هتمزالا ىف اهيف لبق دقت :هيكلملا وا

 . لامعالا
 نمو . هب برعلا لاق « يدق نانالا عضو نم ”هذللا ناب لوقلاف

 مما صصْلا بحاص ريبكلا ىوفالا هديس نبا كلذ مهيهذم نا ركذن
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 نها دمعت بع مضخو نانللا عضو

 ظافلالا نع ا حرص ا مهلا ريغ + اب لأ املا ىف ينتك

 ناسنالا ملص ىلا اوحرص لب اههسسا نا سلا نم تركت

 هج سف نمل ةرشاه

 تك نامه بع وضرتعاو بعللا دقو مف حلا ركتتسا دقو

 تذهب نانيع رشي رودقم ريغ ب... -. دما ةميم ةلاحالا نا

 + ةمح او بقر عشولا ع طيبا نال. ءدحاو 00

 ا ف
 تاج ةريقملا نآل ا 0

 حسأل ارق برع 0 با .او عضولا "هكتم ىف ءاآرآالا

 للنح 5 .ه ) سوماثو ( لوحتلا ) سومان

 هذ 0 25118 ورج اهتس ىلع "هيراج ؟؟ اهل

 707 حل ف عنب بدق ©؟ جارفالا هرم اك
 000 3 ملا لسا نابت ككوا قالخالات اهفللا

 وح لد مح يره هوجولا ضعب نم حصيق هيف

 مل ىف 2 0 ناسنالا ةايح راوطاك راوطا

 ”ما. او قيشقلاو كموكلاو ”ةبلعألاو

 ىاءياحا هج ةيسلاافلالا فل تناكامو

 6 دوك را نأ كلذ ناك



 ةعيبطلا امعوضخو تاغللا عضو 1

 نوملكتي ىتلا فلل اهنمو
 ترئاف مم وت ىف هعلامت ترئاو ىلا ثعبف :هنعبلا ناوا نآ من

 ةوكزلاوةوللصلاو موصلا مهتسلا ىلع رودي اف عمست تنكف « مهفليف
 نم اهريغو باقعلاو باوثلاو ةهبوتلاو داقتعالاو ناعالاو ةدايعلاو
 « برعلا ”هغلىف با امو « ميظملا نآ رقلاب كيان [1] :هينيدلا ظافلالا
 م هندالا ”هقسلفلا نم ورا ثعبو اهظافلا ققرو اهفطل دقف

 «تهيملعلاو « ”هيضايرلا ظافلالا : مهظافلا تايذلف انيأر ىتح دهسلا لطي
 « برعلا ناطل_س ريصع « ى.ايعلا ريسهعلا ىف كلذو « "ةيفسلفلاو

 . ةةييجملا مهتراضح لاحفتساو
 تلحو «ءاسهطظافلا تبذهتو « ةهغالا ”هجهل تق رصعلا كللايذ ىف

 دق لب ؛ طقف نيمحرتماو « نيفلؤملا ثامنا لجا نه سبيل ؛ اهلامغل

 نودنفلا بابراو ء ”هحبرقلاو « قوذلا ىوذ نه عمج كلذ ىلع دعاس
 0 نيسيكفلا . . ايدالاو « باتكلاو « 3 ها رعشأا ند "هقيط محو ةليمجا

 ”هغللا بادآ كادوا تاوكلأ « نييرطملاو « تابرطملاو ٠ . انغلا لاحرو
 نم هل هنا اوأش تغلبو « نوكي نا نام قرأك هبرعلا
 [؟0 ”هميدقلا ةباغالا

 .ةيرملاىراصت دنع اهدوجول ”هئمبلا لبق تفرع طافلالا هذه بلغا [ 1 ١
 يىنعملاو 5 اذهب اهدوجو كلذ ىلع ده#, ٠ ةليوط نامزاب ىننلا ةدالو لبق
 برمعلا ”هفا ) هيمرالا قالا ىف

 ةيهورلاو“ 006 هقللا ناف الاو ”هيمالاتاذآلا "هميدقلاتاغللاب دارملا [ ؟ ]
 ( برعلا ”هغل ) قرا ًافلب» عقاب دق اذنك
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 3 ”ةهطال امبعوضخو تاغللا عضو

 را تضخ فيك اا قريع غلا ءذه باد ا ملا نف
 _ ميجا مس *سياراودالا قالتخإب تفلتخا فيكو ( لوحتلا )
 دع عل رسوم ىفق فك ًاضيا فيعو هيداهم ًانورق
 1 00 .ةشملا ”مخضلا لوصالاو ”هيشحولا "هنشخلا ظافلالا
 ًض لح + يم ديامستي باتكلاو .ارعشلا حبسا ثيحب ةيقثا
 نويت يدا يش ةريكلا ,جاملا تظفح دقو . نولضام املمعتسم
 جريب مق مج ىف يراالا ءاضعالا كلتنم لق وا دساكلا عاتنلا
 ءيمو لع أ د *ءااهل "فلو ال تحب + رومضلاب الع "هعطلا

 رسالا كلت تنود ولو « "ظرشلا "فلا كلنا لهاك ىلع ليث
 0و داما تاجات لجو نيتل ماع الع حلطصاو ا ء ةدح
 . عامسالا قرطيام

 2و مده ءال ءمدفلا دومم ن ه1ىلع لوك آه 5ك اعرو انه

 أ ايلا اه ىف ءانن نم ضال ”تنع فلل 1 1١ : ممل

 ردتحي اوناع + ملاسلا انفاس نح ةلالر قرمتا 18 ةلاحملا
 جاويلاو اومظا امد اورج دقو حاسالا ءانغ ىوماتا "نقلا

 .لقلا ميارطحا ةمطلا ىلإ ال كلذ
 ١ ينوخللا يدق هيحا نسحلا م ىف|اا

 ,دوج ةااردلا7ايقنكلا بهو ( لمصخا ) ينتك

 تراوامما ه6
 ناو (00 اع اناللا/ عمك 0ع زل كلا حلل



 ةهعيبطال امعوضخ و تاغللا عضو 1

 رثكتو,هظفل لَم «بيرقمالكلا نم رصتخمب باتكلا اذه تأشنا »

 ىنال( :هفالا لمت ) هتيمدو ء هسمتلم ثنا ام ًافرط كب غ غابتل 0 هدياوق

 زاجالاة دارا « فيراصآلاودهاوشلاهرثكا ملو « ياجعل هيف تاجا

 ما« هييترت نسح اينمو « همم رغصو « هيفرط نبب ام برق هقفارم نف
 نسحلا ىلع مما ذاتسالا خبشلا هرصتخاو باتكلا اذه دقتلا دقو

 «ممجرخمو مزراوخ لهابدؤع «ى رس زلاذاتسا «ءىرؤباسينلارفظملا نب
 طخ ًاطوطخم دفملا رصتلا اذه ىلع انفقو دقو . هتقو ىف مهماشو
 اذهلها عم لوغ نم لصالا بحاصك رصتلا بحاص اندجوف يدق
 ردصيف٠ 53 ام كيلاو ( بسنالا 55 ) سومانل ”هغللا عوضخم رصعلا

 : باتكلا
 : ىروباسينلا رفظملا نب نسحلا ىلع وبا ملاملا ذاتسالا خبشلا لاق

 تهيافكلاوراصتخالا نم ”هءاهااىف هتدجو « باتكلااذهتحفصت امل ىنا

 تيأروعفنلا مومو « ذخأملا برقو « عضولان حنم هب صتخا ام عم
 4 هلامز ىضناو ! « هنأش سرد دق ًاذاش ايشحو ”هيبرملانه هنع ذشام

 اوف سمع برعلا نا نم هتاثا ديرت ايف حرص مالكلا اذه ناف دعبو

 ةهنساهيلوكلا "هئسلا ضقانم روينا ناو « اًالخاو امادآ رصع لكل نا

 فرصتلابريشباا ىلع ىمَم هميبطلاف « ءاشالاريغتو ليوحتلاو « ليدتتلا
 لك وه اذه رفظملا وبا سيل مث « دوملا ىلع نومبطتب ءافرلاو مجو

 لب او.كاذىرب امج نيلوالا برعلا ءاملع ىف ناف ىأرلا اذهب لو نم
 جا عم ديجتلا وللا ىلحلا نيدلا ىف خيشلا:هسق كل هقون دهاش



 408 ١ ةةعيطق !معوطخو تانك عضو
 هامءتساةلق ىوس « هيأ ببع ال لاففء ءرمش أرق دقو « ءرصع ءالضف
 (+ ر : ةفورملا تابالا ذه هيلا ىفصإا بتكف « ”هيسرعلا "هغللا

 سيطاهلاو خاقتلاو اخطلاو 2 سيدردلاو نو زيحلا اما

 ىوطملاو نا قرطلاو شرجهلاو قيهلاو صقحلاو ىتبسلاو
 : لاق « ظافلالا هذه لاثما ركذ نا دعبو

 سوفنتلا زثمشتو ىورت نيح امله عما.ملا رتل غل

 سوناسملا كريو اهم ىش حولا رفانلا ركذينا حقو
 سيئرلا لوس ام سانلا بهذم 2 ىسءاوإ !تاغللامكلت تسرد
 سيطائ_ذه ظافلالا ذيذلو ديد بولقلا هذه امنا

 تادقي عاش ىرزالا مظاك خبشلا نيرخأتملا نمقل ةملا هذه! هبت نممو
 نأ_حوتسا ىلا عمح هنا روبنطلا ىف همغأ دازو «رسسشع ىناثلا نرقلا ىف

 بحعلا ندو.ظافلالا كلت ىف هغرفملا ىناعملا ناحبتسا :هميدقلا ظافلالا

 كوالاءأ رمشلا ”هئشنش ىهو ةظافلاو ىنامم نجيتسي ام للمعتسي ناك هنا

 ىلا ءددص ىف نت ام ىف ىعاشلا اذه بتكدقف . نولعش ال ام نولوي
 :اهيف ءآج انايبا هل قيدصأ

 !!!تازجعملا بحاص رعشلا ىف الا ديور ًاديور دما ااا

 تامءاكسللا قئار ريغ قئر !ىناعلابمغىلوالارمشنا

 تالا نود فولالاب ىتال اذه لاثءا نانالا ديري وأ

 تايب هلع تشو_لو  ًادودص هنع تددص اذهلف

 هلك 'هنس بادآآلا ةميطت توريبيف ع وبطملا ىلا ناويد عجاد (؟)
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 وايلإلا سرع 44

 ةاخطو قربمشو دينسو خافجو بلحطو رعاك
 مهئاحنايف اوشن كلذو ةهيبرعلا ءاملع راظنا هجون اذه لثم ىلاف

 ©يميطلاو هيعاتجالا ىوقلا لامعا هيف تحضتاىذلا رصعلا اذه بسام ةهغل
 اذه ىلع :هعيبطلا ىغقتف نيدءاج اهليدس ىف اوضقيا ال امعم او ريسيل
 . تورثلا ةررقملا املوصا ىضتقم نيبملا ىب رعلا ناسالا

 ىيشلا اضر دمحم فجللا

 ا مج صو رسب سس

 قارملا ماوع لاثما

 ( وليجلا سرع )
 قاكلل ةهيدايلا لها ظفل نم وهو :هيسرق هثلثم محي ) وايل

 نيتميتس نم اهلوط غابي ”هيئام ةرمشح« ( اًهباس هيلا انرشا 6 ”هيبرعلا
 الو « قي ضيبإب سيل اهنول « كلذ ىلع اهتريك ديزل دقو هئالث ىلا
 اهل ناضيبا اهاحانجو ء ( ١ ) ىهزا هنا لاقي دق لب ء عقاف رسفصا

 نم ىئأتن هينا كاتم ريغ عومجلا ةوخر هو « اهنذ ىف ناتكوش
 ةدايزلا دنع ءاملا هجو ىلع ىرت « انركذ امع فلتخت دقو طغض لقا
 عطر . كلذكىع وا دفاستت اهناك لخادتم ضعب ق وف ايذعب ةهكارتم
 رهنالا فافضىف شيت اهلاب كلذ للميو ؛ هحباس طقست مث ةرئاطاليلق
 مدع رسفي !ًذهبو . ةهمؤاقملا نع اهفمضل هيرب اهذخا ءاملا داز اذف
 تهبرق ودعت ذئدنعو . نيموبوا موب. نم رثك !ءاملا هجو ىلع اهئاَعب

 ( ةهغللا ةض 01 ةرذص قدا هطلاخي ىذلا نئيسالاوه ( ) ١



 0 واللا سرع

 هيلا وبصي قئاش ةلاحلا هذه ىلع اهرظنءو رويطلاو -هيئاملا تاناومحلا

 ةدايز ىلع ناهرب اهدوجو نال اهوأر اذا نوحالفلا رشابتو رظانلا

 وا ( وايللا سرعا ) 51-3 نولودشو . اهب مهتايح هطونملا ءابملا

 .( سرعم وللا )

 نوكسونيتثلثما نيميملا حتف (هيلعلجاج) :"هماعلا لوق نم هقاقتشا
 هسبلاىا هللك ىنم؟ هلكو .لك لك لك ىا لج رركملجاجو نيماللا
 هحراش لاقو.ليلكالا سيلا انالف للكو : سوماقلا بحاص لاق ليلكالا
 هيلع كردتسا5 ) اهب ءالعىا ةراجحلاب لكى ىهوا . ءا.هلك كلذكو

 ىءع مه دنع هو ىلعي لحاج ىدعت ةماعلا وامسقنب ىدم لك ناالا (جراشلا

 هلكو .ذخألا ف التخا نم انركذام ىلع ليلكالا ءالعوا للك الاكعيلع راص

 سرام نم هقرعت ءالعو هيلع العنيب قرفلاو ءالعوا ليتك الاهبا ااهانمم

 قرفلاوهيلعلحاج ىنء (هلعلج) مهاوق نه قتشءهنالوشوا ةجهللا

 ةذوخأم اهنال ةهفلابملا ديغت ىلوالا نإ ”هماعلا لامعتسا هل دهشي اك امه

 ةهيلاثااو ىن_هم ( وليللا ) ىلا برقا ىلوالاو ”هيناثلا نود دكؤملا نم
 هلا ىذلاو ( لج )اذكو ةدحاو ”هثثم مج هيف وليلإلا نال ًاظفل

 وليلبلا نم محلا فذح ىنءعا فذحلا اذه لم.و ىلوالا نء قتشم هنا

 ةرزكلا ىنعم دوجول كلذو "ةماعلا دنع لهس هلم قتشملا ىف ةدوجوملا

 نا ىدهاشو.دحاولا ىلع قاطاو لامعتسالا ىف تنغلا ناو وليلجلا ىف

 ةهظفالا هذه نم هتحم حص امل الاو ةلاحلا كلتب هتيؤر تنراق ةهبمستلا

 قهنطا ىذلا وه اذه . نيينملا نيب ”ةيسانملا تااكاج ةلاحخلا كلن نال
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 لم لاو صاش ساشلا 1

 ىلأ لوقلا ىف فزاجا لو باوصلا تفصنا اذاو "هملكلا هذه قاقتشا
 ةلجب ءآرق ماما هبقلا لاؤ وه لب هفرعي نم قتاع ىلع اماصا :هقرعم
 . مهحنارق هب حمستام ر ث مهحيمتساو ءآرغلا برعلا :هقل

 ( "ةماعلا هلو فيك )

 نيسلاو'ارلاو. رسكلاوحتفلا نيب ”ةكرلا ”ةكرتشم نيعلا ء سريع «
 وايلإلا . ”هكرتثم ”هةكرحم كرحت اهدسعإام ىلا اهتفاضا دنعو ناتنك اس
 تهيئاثلا ماللاو ةرو_كحم ىلوالا ماللاو ”ةكرطلا هك رتشم ًاضيا ملا
 . ةمومطم

 اميرس يضقنل ةرسملل برسضيإ
 ( لمح لجلاو صاش صاشلا )

 صاشالا اهلصا ىلوالا ةلخجاو صيشلا تامح ىا ةلذنلا تصاشا
 زوحب فيفختلا ىضتفا مل ( ١ ) صاشا ( ساشا ىذلا لخنلا ىا )
 نيسشلا ىف ماللا تمندأمت ةزمهلا تفذخل مهننل ىف "هماملا دنع 'ىش لك
 اما 'هيناثلا نم ةزمهلا تقذحو ”هفورملا ةيسمشلا فورا ى اهمال

 ىنعا دس 00 اذسه بارضاو فيفختلا اماو ىلوالا بسانت اهمال

 .ىف ةريثكص  أدتبم' عفو ىذلا لوصوملا ةلس نيع ربخلا هيف ناكام

 : لعاشلا لاق ىبرعلامالكلا

 ىلع ًادوبسشم ناك لب طفف ماوعلا دنع ًافورعم زمهلا فذح نكي مل ( 9
 ا ا ”هغل هر ًاضيا ءةاحصفلا "هنا
 برملا "هغل ) . نييوغلا
 0 941 و



 2 دامر الا رانلا فلخت ام

 لبقتس-ملا ءىما نه ىتفلا مه اماو دوعي نملأ تاف تافام

 الناو كاردت_سالاو ىنالتلا ىلع ةردقلا مدع ناس امنه ضرفلاو

 . جالعلا ىلا "هحدن

 حتفاا نيب ةكحرتشم زمهلا "ةكرح صاشلا ( ظافلالا طبض )

 ل للاو. نيظفالا ىف هنك اس داصلاو ”هحوتفم نيشلاو . رسكلاو
 ”كرحو هنكحاس ماللاو ء رسكلاو حتفلا نيب ”هكرتشم واولا "هكر

 . ناتنك اس نامالااو نات>وتفم ناهملاو د ودكم نيءاحلا

 قبسس ) ىبرعلا للا كراشي وهف كرادتي لو تاف مالا برضي

 ٠ برضملا ىف ( لذملا ف.سلا

 )»ع ريخ تبيمو سار سك )

 ”هفيفخ ”همضب ”همومضم ”هيسراف ةهئاثم قاكلا ( ظافلالا طبض )

 ,تهحوتفم ميلا تيم . ةددشم ةنكاس داصلاو«"هكرتشملا ”هكرذلا ىه

 ةددشم واو ةددشملا ء ايلا لدب ىوريو ,"هنك اس .اتلاوءةددشم ءايلا

 . توم ىا

 هقاكو نيصقملاب عطقوا عطق ىمع داصلا ديدشت صق نم نما صك

 امج فاقلا باس دقو ريثك وهو فاةلا نع :هبولقم :هيسرافلا

 5 يناس 3

 هنامكو 'ىثلا لمع برضي

 (( دامر الا رانلا فلل ام )

 ةددشم م“"*' "هفيفخ ةحاش ةحوتفم ءاتلافاخن ( ظافلالا طبض )
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 هتبكر ىلع هتبح 44
 . ”ةمخفم مملا ء دامر ء هتك اس ءارلا « راثلا <هنك اس ءافلا

 عقتنيال ىذلا سفنلا ىندلا لصالا فيريشلا ءوسلا فلخلل برضي
 ( صقوا رديجع ماسلان م قوخ ) ىبرعلا لالاو وهف هلساب عفتني اك ب
 معا ىماسملا لثملا نا نهاظلا نا الا دحاو دروم ىلع نادراوت
 .٠ ادروه

 ( هتبكر ىلع هتبحح )
 ةيكرألا ”هكرتشم ءاحلا . ”ةمومضم داصلا هتبحص ( ظافلالا طبض ١

 اهلا « هحوتفم ءالتلا , هنكحاس ءاابلا « هحتفلاو همضلا نيب
 « ”فيفخ همضي ةمومضم قاكلا «”تكاس ءآرلا , هتكر , هنك اس
 ىئانك لما اذه در وم.هنك اسءاهلاو ءةحوتفمءاتلاو « ةهنك اس ءاابلاو
 يمت روما ىهو « اهمزاول ءافقتناو ةةيحصلا ماود مدع وهو ىنعملا
 هرصنيو ةدشلا دنع هئيعإو هيحاص ىلع امهنم لكراشي ناك نييحاصملا ىلع
 ةنسملاهتافص لكي ةاسملا ىف همم فو ءثاغتسا اذا هثيغإو ؛ رصنتسا اذا
 دعانوكك دقو ”هبداملا ةوخالا ىصاضت ةهيبدا ةوخا ”هبحصلاف . هي ريغلا
 ىنمملا اذهو.لثملا اذه رضي اذه كلمفت .ةلاعال طةسوناف مم م كتكر ىلعائيش عض . ”هيكرلا ىلع :هيحصلا عضو نم ىهاظ ىنمملا اذهو . ان
 )١( ( هتبكر ىلع هحلم نم سانلا رش ) ىبرعلا لثملا ىف دوجوم هليعب
 ىف :ةغالبلا جه حرش ىف ديدسحلا نبا لاق.بضغلا ريغ حاللاب دارملاو
 :يعاشلا لاق يش ىند*ال بضفي ىا هتيكر ىلع هحلم نولوقيو هيانكلا

 ؟برعلا مهل مر 5 ىلع هحلم ؟ ىلرعلا لثملا ةدياود:ىف رويمشملاو ] ١[



 هاك تايم دي درق

 : ( هلارما ىف ىرادلا نيكم وهو )

 بكرلا قوف هعو_ضوءاهحلم < ةوسن نه الهلا اهلئال

 بهو باه اهل لق اماكه انهيفش ود ليلا سومتك

 « ةوسأ نمد ”الدبإ « ”ةيصع ند مه تيبلا ىوريو

 [ كفصت ام دي درف ]

 ىناثلاو دارق لوالا عمجو هل ريظنال نمو جوزلا فمن :هفل درفلا
 لمعتتو ( دف ) ىرخاو ( درف ) لو ةران :هماعلاو ىدارفو دارفا

 درف ) لايف هريكشتو اهلوخدم نيرعت مدع تدارا اذا ”هملكلا ءذه
 هذه لامعتسا نا يهاظلاوءاملجر دار-ماو ( لجر دف )وا ( لجر
 ( 0 ) :هكرتلا نم ذوخام ىنءملا اذ بكرتلا اذه لاثما ىف :هملكلا

 (ر)و املجرو امموي دارملاو ( مدآ رب )( نوك رب ) لايام ًاريثك هناف
 بكزاا اذه رئاظن نا لع ةهكرتلا ظفحم نمو دحاوو درف اهامم

 اع دصش هتاف ) ريكذتلا ةادا )ظفل اذه دعب اهيلعقلطتسو ابق ةريثك

 حدم ىف :هفلابملل ةهماعلا ابا عتسست دقو . ىهاظ وه اك ريكتتلا الا

 بلاغلانا ا ماقملا اذهىف (.دف ) لامعتسا بلاغلاو . همذ وا اهلوذده

 لاذلاب ذف فيحصت «دف د نوكت ذئنيحو ( درت ) لامعتسا لوالا ىف

 ال وا همجعملاو ةل_ءهمملا لادلا نيب نوزيمي ال قارعلا لهاو . ”همجعملا

 ةدارا نيسعتا ذئنيح "هنيرقلا نوكحتو امه نوقرش نوداكي

 هتفوعو ٠ ةهيئاروطلاو ”هيرالا تاغالا عيبج ىف رزاج لامم:-الااذه [ ؟ ]

 [ برعلا ”هغل ] ٠ كرتلا طلاخم نإ لبق برعلا ماوه
00091 



 [ دودلا ] 47

 ًاريثكو همجو تالضع ىفو ملكتملا دي ىف هيدوصخ ”ةكرح ىنعملا اذه
 ىدبالاتاكر حب ىتش هوجول ةلمتحلا لمخانم دارملا ىنعألا "هماعلا نيعتام

 فسوب اهقحات نابلاغلاق ىنعملا !ذماهلمعتسا اذا ىو نحسلا ريغتو

 :ةرام لاَس لثلا اذه ىفو (.ميظع لجر دف ) : لوقت .كلذ ىلع لدي

 (دي دف) وا ( ديا دف ) ًانايحاو ( خلا دي درف ) ىرخاو ( للا ديدف )
 .املامعتسا عويشل "هملكلا ءذه ىف مالكلا تاعسب امناو

 ”هماملا هلوقت فيك

 نوكسو ايا رسكي : دي . لادلاو ءارلا نوكسو ءافلا حتغب : درف

 . ةددثم هافلاو هحوتفم داصلاو هنكاس ءا11 : كفصت . لادلا

 ميلا حتي كفصتم :لاَقي دقو . "هنك اس ( :هيسرافلا ”هثلثاا ) فاكلاو

 .ام فلا فذحو ءالاننوكسو
 نيدعاسملا ةقلوا هبايسا نادقفل لمعلا ىلع ةردقلا مدعل برضي

 ( ىتالل قابلا ) . قرةحتلا ملاع ىلا هزاربا ىلع

 2(جم) ( فجللا )
 ه<«ح
 رودلا

 ضعبلاوىصفلاةغللإب اممضبو ماومل'ةغاب ةلمهملا لادلا حتفب ) رودلا

 ىلع ةينبمةديلب ىه ( ءاملعلا ةيرق ) موضعي مويلا اهمسيو ردلا لوش مهم

 ءبرغلا حوانيو ةلجد ىلعلطإ فوهكلاكلذو ةراجو روخص ىذ فيك

 نوكتف بيرت ًارتم (م06 ) ضرعف تم ( ٠١ )'هبرقلا لوط غابيو
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 د فقل رودلا
 . ارمولك م١٠ اهتحاسم

 ىلازومش مهو .لجر ىفلا وحن اماكدو ٠ اهو ددع غلب
 .: هو راشع سخ

 ( رودلا ) نم مهو ( ريغصتلاب ) ( تاخميوشلا ةريشع ) : ىلدالا
 . ةطلا دعسا مهي رو < 56 اهلاجر ددع ابو

 ىوتع مهخبشو ةثام اهلاجر رادقمو ( ةمحوبلا ةريشع ) : ةيناثلاو
 5 عودجلا

 دبع مهميعزو "الجر ضددعو ( لادمويلاةريشع ) : ةثلاثلاو
 . ديشرلا هللا

 ن مما ىذه مهكيمسلا بيسو عزو طشاوملا ةريثع ) : ةعبارلاو
 نوميراوةلام اهلاجرو .(نييابعلا ءافلخلاءاسنا ”ةطشام تناك 5 زوجلن
 . ليلخ الملا دمع مه دو

 مدعو الحر ١4٠ نع ةرابع مهو ( رديحوبلا ) "هسماقاو
 . باهشلا دما

 ةامسم ةريشع ىلا نوءجريال ءالخد بانجا باىعالا ءالؤه نيبو
 . ”ةيوساموا

 . ةلسلا لها يهاذم نم ىفاشلا بهذه ىلع سانلا ءالؤه لكو
 يمم ايف ىربكلا ةسايرلاو -. ةهيفنحلا ضعب مهو بصعتأا وريثك مو
 . ركذلا قباسلا هطلا دعسال

 ةلمهملا .ا يلا نوظفلب ا م ةحيصقف ةيرقلا هذه بام ةخا اما



 يدل كك

 . اهاراصصنو دادقب دوج: تيركنو لدوللا لها لعشك ةمجعن ًانيغ
 ابو جو ةالامش اهرواج امو مالسلا رادف ةيدق ةغللا هذه نا نهاظلاو
 مجيم يف توقاي ءاورام ىلع ورج ن. دع نب هللا دبع ةجحرفف هاج دقق
 ةلودلادضع نا :وحئلاةءانص لها نب خابشالا ضعي كح : هلَسادهام ءابدالا
 ًاعماج نوكيناهيلع حرتق وهب ىلصا ًاماما بس رافلا ىلع ىب نم سلا ىمايدلا
 هيف تعءمتجا دق نه فيعاام : لاقف . ”هيبرعلاب ملعلا 3 رقلاب ملا ىلا
 مساقلا وبا وهو < ىلع ىبا باحصا دحا ورج نبا الا كلملا تايولطم
 دضعإ ىلبصو هنإ ءاط .٠ انيلا هثعنأ : لاقف . ىدسالا ورج نب هللا دبع
 موه : لاقف .٠ هنع كلملا لأسو ىلع وبا ىفاو دغلا ناك املف ٠ ةلودلا
 باغالا ف نييدادغبل' ةدامك ًانيغ اهلمحم ىا ءا رلا ميليال هلا الا تفصو
 4 ءارلا ميال. مل: ةلودلا دضع لاق 6 ءآرو ورج نبال ىلع وبا : لاقف
 ةاضفاده .”هباورلارخآ ىلا ....اهريشت عيطتساال ىناسللة داع ىم : لاقق
 "هغتل ًاسنيغ ءارلا لج نا ؟ة9 : 1١ ىف ركذ صهزملا بحاص نا نع
 .برعلا دنع ”هقو رغم

 نيطااب وا رج . اا ال صجلاو ةرا_جحلاب ةديلبلا هذه "هيلا
 ةاراكحم اهلاحر لاغسشا بلغاو 1 نيطلاو ني-الابوأ طقف
 ((0(120 كالكالا ذاخاو ”هقرذبلاو باودلا

 قتلا قاقزالاو فورطلا نم قارعلا لها هذختي بكرم : كلكلا )١(
 ردح و ًامكحم اطير طبرت ةريبك ىدام اهقوف عضولو ضمبرىلا اضع دشنو
 حاولا ىدارملاىفع دعي دقو ٠ ةريغص ناو ةريشس أ رآهتالا ىراجم بك ارلا اهب
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 تفر رودلا

 (5؟ ) . تاربعلاو

 برعأا ءاءس دقو ءايلع ًابرهوا ”هيوطرال ايدج ( ريصح عنج ) صحو! بدخ
 كلكلااما و ٠ نيب نيتظفالا اتلك ىف :هيءتلا هجوو (:هماملا ) وأ ( فوطلا )

 نال مهئال ىف ةليخد اهنكل ٠ مهمالك ىف ًاضيا نودلوملا برعلا ابملمتسا دقف
 لسالا :هيسراف اهئاىلا ميضعي بهذ دقو ٠ ميهلفا ىف ةدوجو٠ ريغ كلك ةدام
 ء بصق: ىلسالا اهانمم ناو ماللاو فاكلا نيب فلاب كالاك اييف للسالا ناو
 طافلالا ىف ريش ىدا ديلا هبتكاك ىلمالا ىنءلا وه اذه ناك اذا نكل
 ةهيسرافلا ىف هظفللا نا الأ ! اهنع كلكلا دمبا اف 7+١ ص هب رعملا "هيسرافلا

 كلذ سيلف كالاك ند ةروصتم تناك اذاف ٠ فلا نود كلك ىه
 ”ةعرقلا ىعو ةييايلا ةءابدلا وا :هبدلا ىا ةةققلا ىعو هلاك ىنععي كلاك نوكت
 ةدع هيسرافلاب«هلاك» ظفان نال ٠ ربلاا اهب نوريمي ًايكص ضعبلا اهذختي ًاضيا
 ٠ ةروكذملا "هفقلا اهلل نمو نام

 ميك ىف كاذ درو اك ه.ءرالاب باكلا ىف هغل كلكلا نا لمتحي دقو
 صيصك هلو تافا : هلثمو ضيا "هيبرعلا ىف فور.“ ًافاك ءآبلا باقو مسجام.و
 يسدقو ( 538:1 ) هزملاو حاحصا: مجار ٠ ديبع وبا هلاق ٠ صيصب وأ
 موضضعب نال وا ناورملا اذه موع املا هجو ىلع موعي هلال مسالا اذبب فوطلا
 بعام مسيو ٠ هف دهيو هخفني نادعب هل اكرم ناويحلا اذه خل ذختي ناك
 ٠ كالكا ىلع كلك م.جتو اكلك هريسي ىذلا وا كلكلا

 اهب داريف اهانمي موتي دقو ٠ هنم رفصا اهلا الا كلاكلاك ةريملا (؟)
 ةريبكلا ةريملا برقو ٠ هئاهامت ريبكلا كلكلا "هيرجأ ةدعو ٠ ًاضيا كلكلا
 اهييكرت يف لخدف ةربعلا اما :.بشحلا ريغ كاكلا بيكرت ىف لخدب الو هئامعبرا
 ةهكيرب ىو بصقلا نم فاذقإإ سار نوكيو ٠ بصقلاو بطحلاو بثحلا
 23 هدب اماو لكشلا بيرغو ًادج ليوط هنا الا بشحلا فاذقم سار
 نازو اهبصلا وا اهفصاأ : بصقلا نم هسار ىف مضوام ىحسيو ٠ بهما
 ٠ اهيق

 نمد
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 رودلا فيك

 ىذلا ىرودلا دمحم مامالا دقرم ”هبق فوهكلا افش ىلع دليلا ماماو

 لاذلا مشب « ردلا دمع » نولوقيف مايالا هذه ىف ةدلبلا ماوع هفحصإ

 عماج هباتك ىف ىجيدنبلا ىرداقا ىسبع لاق . ءارلا ديدشتو ةلمملا
 ناكو مظاكللا ىموم مامالا ىلا هبسن ىهتني خيشلا اذه نا : را ونالا
 ىفون , بحت تاماركو :هبيرغ تاراشا اذ مظاعالا عاشع ربك ١ نع
 توقاي مالك نم دوصقملا وه ناك اذا لعن الو .ءا« . رودلا :هيرق ىف
 اهنف د : لاق ءايصانس رود ةدام ىف نادلبلا مجيم ةمجيمم 5 ىوملا

 ”هفيلخ ىبا نع ثدح : ىرودلا بطلا وا ةهبزور نبناخرف ندم

 ىف تااكح» دينا نع ىورو ؛ ةركشم ثيداحا [ هريغو حاملا ]
 : ىهذلا لاقو «تهئاملثاا لبق تام » : جالا ىف دازو . ءا .ءفوستلا
 هب تقل ريغ : بيطألا لاق

 ”هيرق : مهاوق نم همساب تيمس رودلا ”هيرق نا رودلا لها ميزو

 : مهلوق نم .سابتلالل انت كلذو . رودلا اولاقف ماا اودم مثردلا
 نا مهللهبإط ليي وأتلا ءو-س نم اذهو . فت : اهانممو هيكرتلا ء ردد

 , روك ذلا مامالا دوجو لق مسالا اذ ةدوجو» ”هبرقلا
 عيرم وسب نع ةداسبع ويف ىرودلا دمح هيف نوئدملا لما اما

 ”هيق هلطسو ىفو ًارتسم ٠# بارق هلع نكر لك لوط ماي ناكرالا
 < غاي . لفسالا نم ناكرالا :هميرم ميدقلا قاباطلاو صخلاب ةدوةعم
 نم كابش اهيلع هيطصم اهنحتو . ارتم ؟٠ وحن اهنم نكر لك لوط
 ةعاش داو ١ هع نيفادا و ًارتم هض عوراتما ”هئالثن هلونط غاب بدشلا



 1ع رودلا

 سيح لك ري-هء ىف رودلا لها اهروزب ةراز مامالا اذهلو . نيرتم

 يفد نييار-قلا هلنويرّعبو روذنلا هل نورذنيو مهتاجاح هنم نوبلطيو
 ةهيطا نم هنا نومزيو ريبكلا عماجلا : اهلوا دجاسم ”ةسمخ رودلا

 ٠ مهمحز ققحم اهريغو ”هباتك نم كانه رئاالو زيزعلا دبع نب رمع

 10 16٠ ءاعز ةطيحم ةفاسم غاي ريك ومب نع ةرابع وهف مويلا اما

 ملاذ ت تس ىلع دوق.م قاور هيفو 3 وطنه “ يد هطئاح نم طقس دقو

خ.يشلاربق : اهنم للدملا دادجا روقديفو راتمأ م هطئاح عاشرا غلي
 

 اهالعا ىفو ارمني رسثع اهكمس غلي ةرانم هيأو دمحخيشلاو زيزعلا دبع

 ءاهتنأ رقىلا دنهل ملىسدته لكش ىلع ا ١/. ىلع هطوط## ةزراب ”هباتك

 عضولا مدق ريفصدحسم وهو ةداسلا عماج فرعي ىناثلا دجملاو

 ذخف تاوئس عبرالبق ءددج نامزلا هيلع ىنخا املو لوالا هناي فريال

 نم ( دييذ ناذو ) ميمالا ةداس نم مهو ةداسلاب فرعي بارعالا نع

 3 مهيلا بسقف .٠ ةةعجوبيلا ةريثع

 . هيلابف رعي الو عضولا ميدق ًاضياوهو تاخموشلا دجسم ثلاثااو

 ٠ برخ مولا وهو طشاوملا دجم عيارلاو

 نم فرهال عدا ءاثلا مدق وهو ردح وبلا عماج نماحلاو

 . برخ دقو هرمع

 لإ فرعي لت قئاقد ريثع دعب ىلع قرشلا هاج رودلا رهظ ىفو

 غغلميو ٠ ءوركذي مل نادلبلا فاصوو ًائيش هيما نم فرعن الو تائبلا

 لامشيفو . ضاقنا ران هيفو ًارتم 7. كمسو رتم س6 بارق ةطيح
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 رودلا فه

 ضراىف عقاو رفطار هني فرعي رهن ًارتموليك 4م دعب ىلع رودلا ىبرغ
 ةماعلا ناسلب وه ) واح فصتو ةةعاسإ ةةقوقو . "هلا ضراب ىمست

 ”هفاسمىلا رقطادتعو . كلكلا ىمي ( ءاحمفلا برعلا ناساب ةدهولا

 عراشلا سار قوق ( ١ ) ىداسرلا رمت ىف بصيو أرتم ولك ٠

 مساو) هلواد_ج نم لودجو . رتموليكب فاد ىبا عماج قوفوا

 ىلءالا لوطاقلاوا هن« ةبعشوا ىلءالاناوربنإا وه ىصاصرلا نا نظي )١(

 نم جري ىلعالا لوطافلا » ٠.١ : ءكدفلا ىنال نادلبلا ميوتن ىف ءاج دقق

 قحابيقسي و(ىرقلا ) ايارفلانيب ريسيمث .ىرفمجلابفورعملالكوتملارصقدنع ةلجد
 ىميو . لوطاقلا ىح-بيالاهزواجم اذاف . ( ىلوص ) : اهما لاقي ةيرقب رم

 دومي قءحابيقيو ردالبو ( ىرق ) ايارق ىف رع لازب الو ء ناوربللا .ذئذيح

 نوعبس لودطلا ثيح قرسدلا بناجلا نم ايارجرج نم لفسا ةلجد ىف بصيو
 ها 60 نوثالثو ثالث ضرعلاو فصنو

 ,ضرا نال ىحاو_لا كلت ىردم» نم نيريثك ةياور ىلع يصاصرلاب ىمسو
 دقو مصالا رجحلاب نيينبم ”ههوفلا ايناج ناكو ٠ صاصرلاب ةشورفم تناك هتهوف

 نممكحملا ءانبلا اذه اياقب ىأز دقو ٠ صاصرلا باذ. ةماضتملا هجرف ىف غرفا,
 ذا ةحيمص ةياورلا هذه نا نظنو ٠ نيرمعملا خويشلا نم ةنس نيد لبق تام
 ىحاوتا ىف نع همالك ىف ةتسر نبال ةيفنلا قالعالا باتك ىف ءاج دق

 ناتسرارطاهل لاقي ةرطنق ىلا ريصآ ىتح»٠٠٠:هصنام ( ١54 ص ) ءآلولج
 قةرساكالا نا اذه نم فخ ويف « ٠٠0٠0 آملا هيف ىرجي صصص ربن املعو
 راو دربلا ةدشا اهبلوصصريو ةدب*الا ضعب كانه نونبر اوناك ىضاملا نامزلا

 داكتالف مويلا اما ٠ اهنطاوم نع اهلخلختوأ ةيئبالا فلما ىأا دالبلا كيتاه ىف
 نايطالاو لامرلا نم اهيف مارت امإ تمط دق رولا ةهوف نال كلذ نم ًارثا ىرت
 ٠ ريغال م ؟٠ مولا ايضرع غلو
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 ففي رودلا

 (ىرجولاس : اهامم را لصا نم :هظفلاو ةهخاش مهدنع لودخلا
 5 البلا هذه بتك ىف ًاركذ دل دجم مو ( ريبزك )و ديدحلا ىمسسي
 اذه يعش ىا) نيرمح ليج اهحال ىف ًارمولك ٠ فام هقوثو

 ءاملا لكا دقو ةلجد هفض ىلع وهو . بهذلا لتب فرعي لت ( لدحلا
 لامثلا ءاح ةقوقو . ًارتم 1س. وحم هنم قابلا طرحم غابيو . هقصن
 ليج ىف نم ًارمولك ةهءدعب قنعواًارتمولك ٠١< "هفام ىلع ىقرمشلا
 (زوحاملا لب ) رايدلا كلت ىلها دنع ف رمي لت روبحلا ضراىف نير
 مهتويومانغاو هيشلم لها مهو رويجلا بارعا نم تيب ةثام وحت هلذعي
 هكمسو ًارتم مبو٠ بارق هطيحم غلف روكذملا لتلا اما . رعشلا نم
 .٠ 00 "7 وحن

 ل_دج رصق كانه ناك هلا زوحاملاب لتلا اذه هيه: نء ىهاظلاو

 ىف ناسالا بحاص لاق دقن . هتاكرحو ودملا ىلع فارشالل ى. هلعلو
 . زخم ةدام

 : 'ىثلا تزح نم وه : لو .« ازوحام » موبتاكمو مهيءاسا هيفو
 ناكول : ىرهزالا لاق : ريثالا نبا لاق . ةدباز ميملا نوكتو . هتزرحا
 .,ا 6. هيلع ريغ اهلي هيسحاو : لاق . انزوحمو ؟يزاحم ليقل هنم

 ءائمم ( را حصالاو ) ىنايرسوا ىنادنك ظفل زوحاملا : نحت اناق
 مهو . ةروملا ةريغصلا ةنيدملا وا ةديلبلا ًاضياو زرحلا وا نصحلا

 ودملا نيو مهن ىذلا ناكملا نومسي ماشلا لها ه..

 زوح ةدام نم لاقي نا ح_مالاو . زحم ءدام نم مهنا ىف اهنوقتشي
 نالف: بهذ (ةهييزهل] كلوش اك اهلاممتسا ةريكلا ملا اهأ تلسأت مث



 رودلا قيل

 زيرح ًازرح ( زودحاملا لت ) نوكيف : هيلعو . بهذ ةدام نم ىمو
 ناكح هلعاوا . هلامعا ىلع عالطالل ودعلا رايد دود ىلع ىردق ناك
 . مويلادهاشي ىذلال كا اذه ىهو ضاّشالا ثحم تلد ةريغص ةةليدق

 عقدي ءآ ماس برش وا رودلا بره زوحاملا مما دوجو نا ىلع
 روكذاملا ةزوحاملا ريصق وه هنا لوقلا ىلا اهعيتتمو راثالا ىرعتسو

 هتكل ةلاقملا ردص ىف ىورلا توقاب نع ءركذانفلسا ىذلاو خعرداتلا ىف
 ىبوقعياا هلاقام وه لوقلا اذه ىلاانقو- ىذلاو« قيقحتلا ىلعهي سمأ

 رادقم ىف ( ”هيرفعجلا ناب ىا ) ناينبلا عراد. .. نادلللا باتكىف
 ةيحانو "همي م لك لمجو « لزتم» عضومىف قاوسالا تاعجو « هس
 را نم لوا ”هنيدملا نم هذه ءروصق ىلالكوتملا لقتناو « ًاقوس
 تهئالثو رهشا ”هعست "هيرفمجلاب ءهروصقىف الزان لكوتملا ماقاو 7417 "هنس
 . ىرفمحلا هرمضق ىف 7487 هنس لاوش نم نولخ ثالثل لتقو « مايا
 رسو خركلابمث رودلاب فورعملا عضوملا ىلا "هيرفعجلا نم ءانبلا لمتاو
 سيل زتعملا هللا دبع وبا هبا هلزت ىذلا عضوملا ىلا ادام « ىأر نم

 رادقم ناكف هيف ةرامعال عضوم الو جرف الو ءاضف كلذ نم ”ىش نيب
 نيبو ”هيرفمحلا نيب ”هفاسملا نا انفع اذاف . ءا « . خسارف ”هعبس كلذ
 خخسسارف ”هعبس ىه « ًاقرش ءانبلا رخآ وهو « رثمملا هلزثي ىذلا عضوملا
 نييتب ًارتمولك ١٠ ءااهز زتعملا لزتمو زوحاملا لا نيب ةهفاملاو
 . ةيرفمجلا روصق نم سبل زوحاملا لنا لادلل

 عمات الو لب « ركذي را مورا اهل ىرث داك الق ”هيرفمجلا اما
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 3ع ولؤالا تاصاغم

 اهاكس الو لك وتلا ةافو دعب ةرصاع تمل امنال ءاهرثا ىلع كدي "يشب

 دعب ى»إ ) لكواملا نب رصتالا دمع ىلوو » ىبوقميلا لاق . ,دعب دحا

 نع لاقتنالاب امي سانلا ماو ء ىأر نم ريس ىلا لقتلاف ( هسا ةفو

 لقتلاف ىأر نم رس ىلا ضقنلا اولمحيو لزدملا اومدهب ناو ةزوحاملا
 ىرفعأا روصق تبرخو ىار نع رس ىلا لزاملا ضمن اولو سانلا

 الو هب سيناال اشحوم عضوملا تاصو ةدع عرسا ىف هقاوساو هنكاسمو
 بيمااوه اذهف «. نكست ملو فرعت مل انك عقالب رايدلاو « هيف نك اس

  .ادهرأا ساردباو اهمدسر ءاقعو ةةيرفملا ركذ لاهال ديحولا

 مهيحسي ضعبلاو ( ةرقاعلاب ) نوفرعإ موق تيرك.ت ىف مويلا دجويو

 كلوا اياب نم هيَ مما قارعلا لها نم :هعامج نظتو ( :هيرفعلاب )

 .  مهيلع مسالا اذه ىتبو لك وتلا مايا :هيرفنجلا اولزن نيذلا موقلا

 رفعج همسا لجر دلو نم , لب « مهب نظي اك اوسبا مهنا ”هقيقحلاو

 . سماخلا مهدجوهو هبا اويستلا دقو

 سراودلا لالطالا نم ءآ صاسس ىنرغ ىف ناك ام ىهتني اده ىلا

 ميلع ع لك قوق وهو . رايدلا كلت لها دنع ءامسالا ةةقورمملا

 ىلإ جدلا مظاك

- 04 

 ولالا تاصاخم

 ؟هاز نامزلا نعنبح 2 ديدجلا ملاملاف عقاولا امانر جرب نا



 ؤاؤللا تاداغم 14

 ةدحاو ”هنس ىف بلج 8م:11© ليف نأ ىتح ”هسيفناافادسالاب ًاءولمت
 ”ةميظعاهميف تاذ هنسح 'ىلآل اهنا ناكو واؤالا نم ًادج ةرفاو يك
 راجشالا عاوناب ”هادزملا ةليطا ىضارالا كلت ىلع هاو نكلودوجولا ةرداث
 نم قيرف هانا ام رثا كلذو ةهيهاز تناك نا دمي ًابارخ تدبصا دقف
 نيكاسملا ءافعضلاعاقبلا كلت ناكس ىلع ةعيظفلا تايدعتلا نم رسثدلا ىلا
 رفنيو , نادبالا هل رءثمت ام * ناوهلاو لذلا نم نوساّب اوناك نيذلا
 . ناسنالا هعامس نم

 عوبرلا كلت اوخود نيرذلا ني رطرسملا ماها ًافده راصىدنهنم مكف
 ىوطيناكف هموي توق طمي مل مهنم مو « ميظعلا باوك اهفشتكا امدنع
 بالكل ”ةقئاسس سيرف راض مم مو , ىوقلا رئاخ ًائاص هليلو ءراهت
 دقاقلا ديسلا كلذ ًاطاي_هديس هيريض مهتم مو ٠ "هسرتفملا هحيسامتو ءاملا
 مغر لزنا مهنم كو« ءءامد تلاساو هنا تقم ىت> ةءاهشلاو ةءورملا
 ًارطضم صاغت هرعقىف ”هنوقدملا ىهاوجلاجرختيو رحبلا ىف سطل هفنا
 تاصاصقلاو ةهيلآلا تاباذملا نع اصل هيلاث سءشلارون ري ملو ًاهراك
 اكراتهسقنم اجي مهنم مو * رثا ىلع هلفقوي ملو برهمهنم كو « ةديدشلا
 تازجافلا ءاسنلاو لافطالانم مو « اعوجدوضتن :هيوبحلا هتلئاع ءءادو
 . ءائقلاو ثرعلا ىديا م تمل

 ماوقالا كتلواب ”ةمحر اهفادصا نم كانه تدر# 'ولؤالا طوطشق
 ديحولا مهمه نيذلا ”هيبمشالا عماطملا ىوذ نم اماقتناو علاطلا ىحناا
 بوعءشلاو لئابقلا ضارّقنا كلذ بيس ولو لاوءالا عمج امدلا هذه ىف
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 4 اولا تاساغم

 . اارخو ةماعلا راصمإلا رامدو "هقيمضلا

 ىنانناوخادنع ثدحام هريغىف الو قرششلا ىف اندنع تدم ظأان حلو

 ناجرملاو ولؤالا ثاصاخق باعو .ةرئاخلا "يدويعااو طغضلا نمدي دحلاملاعلا

 رحب ىف ىضتاصاقملا هذهو :هميديلا فادصالاب هيهازاذه انموب ىتح لزم

 نالي-ةريزجو ىسرافلا جيلخلاوناباياا طوطشو كيسكملا جياخوادنالوه

 ريخالا فصو دقو تايمييطلاب ملاعلا ىنامورلا 1 اج سوددنلب اهم
 ]ساما هال سوو روهشملاديلا وا بانك بحاص ثيصأ | عئاذلا

 ريظنال 'ىل الو صااخل بهذ تاذ ةربزج ه هلو ًابيرش "هن ىفاا ذنم
 ةهسلاج ”هكلملاك ع ةريزج. تومي ال ىذلالذتلا اهاشغب ةريزج . اهل

 حجوفت اهضأنغ نم ٍةريزج . سمشلا ةهمشاب :هعطاسلا هامملا شرع ىلع

 اهايطا ربع اذهب ءاجرالا عوضتن اهناباغ نمو :هيكذلا هفرقلا ةهحمئار

 8 . ةةيرطملا

 اهنعدعبت ىتلا 'ىطاوشلا وه ناليسةريزجىف واول ساغم ربك ا نا
 طابش ىرهش ىف الا "هنسلا لوطةرفقع ناسنالا اهاريؤالمم نبرسشع وحن

 ماوقا ةهنيؤلا ىهاوجهلاو هسيفنلا زوذكلا بالط نم اهي دجويف راذاو

 ةديد_ع ندمو كالامم نم اونا دق تاجردلا ونيابتم تاغالا وفلتع ىتش

 رفاملاورجاتلا كانهف . ٌؤلؤللا راكتءاوهو دحاو ضرغا نوعا مهعيمجو

 . لا ىنطولا صاوغااو لماعلاو بئاكلاو
 اهيراغم ىلا سمشلا عينت امدنع وهف كانهؤلؤالا جارختتسا'هيفيك اما

 يراها! دصعيرولك ءاملاىف براوقلالازؤتان ىلا هر



 ٌؤاؤالا تاصاغم 14

 * ”«وانتم سطغت ”هيناثلا ةرمشعلاو فذجتأ مهم ةرسشدءالجر نيرسشءوحت

 , مالظلا باغ ءوضلا ىزاب صنت اهيح الا أدبي الف سطغلا اما

 بقلاهتم لك طسو ىفو . ءارمح راخحا هس قروز لك لفسا ىفو

 رجلا ىلع تابأب ىلا همدق عضإ صاوغلا صاف اذف نيته لب> هيف

 لوح طوب م سيك قا ةلس ةعم رجلا رمق ىلا الا طبهيق لبحلاب كسمتيو
 قربلا ضيءو يات ”هعرسب هيئاوح ىتا فادصالا عمم ذخأاي مث هقنع

 ملعاو ٠ قرزالا هودع :هيؤر ن. ًافوخ ”الامش وا انيمي تنفتلي نا نودب

 نورخاو ةدحاو :هقيقد رحبلا حامس تحن نوت نيصاوغلا ضع نأ

 لاخلا مع قيضننا ىلا ا آمحوأ ؟ميراوأ قتافد تاعا مح ريخر ني.

 قيض ىلاو مه.دل ام مهتافتكا ىلا ةراشا مهديب ىذلا للبلا نوكرحيف

 . قوف ىلا مهذج ىلا براقلا ىف نيذلا مهؤاقفر عرسبف مهءرذ
 ىت> هتديىف هلآ ايلا باصي ءزاللا نع رثك اءملاتح قبب نملكو

 لبنوفعري رحبلاهجوىلا نومفرب امي- مهلك ل املا ءنيساوغلاباغازا
 ذهب مهم ركتطي نم لقنكلو مماذاو مههاوفا نم ءامدلا ليست امبر
 هب ىعا دلالا ودملا كلذ وه ممعزشغو ممفيخم ىذلااما .ةرطخلا ةلثسملا

 مويلا ىف صوغي نيصاوفلا نم لكو اذه . ريغال جسوكلا وا شرقلا
 اهباحسالفَش براوقلا ت'التمااذاو بيرق ةيم نيسمح ىلا نيمبرا نم
 ىلع لم.لا نوغأتسي مل قسولا نوغرش ثيح ”ىطاوشلا ىلا نيعجار

 ٠ ؤاؤللا جارختسا لصف ىبتني نا ىلا ًابموب ةروصلا ءذه
 سراف جلخ رونث ىفو نيرحبلاو تيوكلا ىف ٌؤاؤالا جارختسا اما
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 هصل ناو : لاو دقو ىوكت جامل دبش 1 5 ءدنفا زيزعأ

 بحاص نوكحيب مق ا: نيمسق هفس مهو : مسج هبصنو < مظع

 نوكيو مه اردل نم هيا كوجاتحت ام ةيرخبأ .ىطي ىذلا وه تفقس!

 رفس للف اك : مدعو رفل لق كتذو سارعو امجنم معاي اهؤاطعا

 دخا نم نأ باذغلاو ا ساقسا مدعي امو فلس مهحالطصا ىف ىمسي

 ةليفسلا بحاس ىطعأ اذقءرشع ىلا ةريشعلا هيلع بحت ”هفدلا هذه
 لحال يما فصنو ٌملؤمل اميق سمح ه نوكي هفاعا مذهب ”هيرحبلل

 نا ىلألا مقلاو 2 مهاراقلا ءاطعا لجالا رخالا فامتلاو . هفسلا

 نم ايش مهطمي الو ايف نورفاسإ موقل 'هنيفس ”هنيفلا بحاص ىطعإ

 وْ همإق سمح فاضت ”هنيفسلا بحاصت نوكي مسقلا انيق مهاردلا

 نماماو . لولا مسقلا وه باغ'' ذإ للإ5 مسق'ا اذهو ”هتيفسلا لجال

 مهاب واوا جارختسا نورس شاب مق ابا نامقف ةهيرحبلا ثيح

 صوفلا هدبأ نورشاب مقو . ”هصان مهحالطصا ىف ءالؤه نومسيو

 7 مه ربغ باسح ىلع

 -ةذعل رححم هب ناسنالا صوخغب عون 3 عاوت ضصوفلا "هيفك اماو

 وي عونو . رحبلا نم جرختسملا فدصلا هيف لمح ليسزلا هش

 ضممل هلجر نم هعزأ ضرالا ىلا لصو اذاف رمح هلجر ىفو ناسنالا

 عونو ؛ جرخ هه قاض اذا مث . لبح هم» سيلو فدصلا لجال

 عز ضرالا ىلا لو لب هعمو رجح هلجر ىفو ناينإلا ص
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 داقتنالاو ةفراشملا باب 15

 دارا اذاف "هتيفسلاب هفرط دش دقو لبا هعمو ىغمو هلجر نم ردحلا

 ىناثاا مسقلاو . هرجيف ةهئيفسلاىف نه هب رعشنف ليلا كرح جورحلا

 نوصئاخلا اهبأ صوغب ىتاارا#الا جارختسا نورشابي ةهنيفسلاو سانا

 ىف نومسي ءالؤ_هو ثااثاا ىثا ىف ني غلا رج اضيا نورشابيو
 هل فضرلاو صئاغلا انن 4 بنا « هفضراو بويسو مهحالط سا

 ىرتشملابااغف نيصاوغلا ىدبا ىف لصاحلا ٌؤاؤالا اماو . صئاغلا فصن

 هب نورفاسسي ةراتو رحبلا ىف ومدي ةراستف . تيوكلا لها راجت هل
 ن* مهعوجرو رحبلا ”فد ءادتبا دنع نيصاوغلا رفس *ىدتسو . دنهل

 مهنا الا رهشا ةهعبرا رحبلا ىف م.ماقا ةدق . «دورب ءادتبا دنع رفسلا

 ةهحارلا لجال ىراد وأ فيطقلا وا ىريءال نوضمب ةدملا هذه ءانثاىف

 جارختساف.نيتيم روش لك ىف اذه. مهحاورو تاجاحلا ضب ءاضقل و

 . تيوكلاا لهال ىلسالا لصالا وه رحبلا نم ؤاؤال'

 عقاولان ير حبلا صاغم وههنع ثحبا نا ديرا ىذلا ىناثلا عضوملاو

 ربكا وهو مدقلا ىف هّمرماا :هتمزالا ذنم روم هناف مجملا جلخ ق

 1 ومس هلم جرخت بام ردق دقو قالطالا ىلع ملاعلا ىف ْواْؤا صاخ»

 ىسيع قوزر . هيليارتسا ةريل نويلم عبرب

 ( داقتنالاو ”هفراشملا باب ١

 ٠ بيدالا ”هفرعم ىلا * بيرالا داشرا باتك 5١

 فورعلا

 ىورلا توقايل ءابدالا تاقبط وا ءابدالا مجمع
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 4: -..- ..ر هفراشملا باب

 ثويالج م . س . د هحيحصتو هخش ىنتعا دقو

 سماخلا ءزجلا

 رصحي ىكسولاب :هيدده ”هعطم
 ”هميقرلاةلْرملا نم ىدادفيلا ىوملاوا ىىورلا توقايلام ملعب انملك

 لياجلا رفسلا اذه هلو . اهريهاشمو اهناملعو اهداليو برعلا مولع ىف

 *سرعلا ”هفالا ىضام ىلع فوقولا دارا اذا بتاك هنع ىننتسيال ىذلا

 باتكلاو . اهب لتي امم كانهام رخآ ىلا اهخيرانو اهاتكو اهغباونو

 ”همالعلا كاذ وه هعرط ىلوتم نانع الضف اذه . عيبطلاو دغاكلا نسح

 هيقوو الا يمايموقبال ىذلا توياج م ريبشلا ىزيلكتالا قرسشتسملا

 ىنامالا باتكحلا اذهل ىنت نو . ناّعالاو ماكحالا نم هطدق

 : يتلا

 هيف ةدراولا مالعالا هماع سراهف هلاكاو هماهأ دنع عضوب نا
 مالعالا اب ديرو * مجعملا فورحم ةردصملاباوبالا تحن لخدت مولو

 . هيف ةروكذملا محارتلا قايسو باتكلا صن ىف ةدراولا
 . محارتلا ىناثم ىف اهركذ ةدراولا بتكلا ءامسال سراهف
 بتاكمااو دهامملاو سرادملاو ةماعلا ”ةيأيالاو نادلبلل سراهف 2

 . ٍنابلااذه تحن لخدي امو

 باتكحلا ف.ءاضت ىف ”هجرتملا مالعالا اهيف رك ذت سرابف

 ( اهوخحتوا هما وا هبا مما وا هتياكوا لجرلا بقلك ) اهترهش بج وب

 . مجعملا ىناثم ىف درو 5 همسا بجومال
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 داقتنالاو ةفراشملا باب 4ك

 ناكل صنلا نع زاتم فرب :هجرتللا مالعالا عبطت تناكول 06
 . الع نيمالاعوقو لبساو علاطملاوا ث ثحابلل سام نوهأ مالا

 مجعملا ىف اهري_فت درو ىتلا ةهيوغالا ظافلالل سرهف درشب نا 3

 . اهبل "هجاحلا دنع ىرصعلا بتاكلا اهذختي ىت>

 . هيأ تدرو ىنلا هيوحتلاو :هيوغالا دعاوقال سرهف لم نا ب

 درو دقف . عبطلا اطخ نم دروام حيدحصتل سرهف دقعي نا 7

 سيفو .  ًاكذ حسالاو اك ١م ساه ص ىف سماخلا ءزجلا اذه

 مل نس 15 ص ىفو - . بامصا دحا حصالاو بامصا دحال ٠١ سال

 ىنءاااذم طاتشا دريم ذا طاشتساو حسالاو . بضغو طاتشاو درح دق

 تولاو حسالاو . بدالا ةريضن تدوراو : 14 س هحفصلا كلت ىفو

 : حصالاو . ءارداو ٠١ س 7. ص ىفو - .بندالا ةرضن توذ ىا

 ١8 س ص كالت ىفو . . الا ىبركح ىلع ةزءهلا سالدجاب هثرداو

 صفو . ءافلاب لولفم ريغ لاه نا انه بوصالاو . لولغم ريغ منعو

 ةيدهم 1١54 ص ص كلت ىفو . اهزريف . حصالاو . اهدربق 5 س م»

 ىلا ومي حصالاو اوي ؟ نس #”# ص ىفو ب . ةيذهم بوسالاو
 . ليبقلا اذه ٠ نم دروام رخآآ

 رشانلاو فاؤأا ةلزما اهلجوا ىنامالا هذه ققحتن نا ىنمتت نحنو

 , قفوملا لاو
 ٠ دايجلا ليخلا ىف ء دارملا ”هياغ باتك ”؟

 اذا البلا 0 نا يوي ىف لدخلا روشأ نم بارعلا ليخلا



 نيلي داقتنالاو ةفراشملا باب

 .ًابارع لوط ابل بلجتستنا نم ىننتست الف اهدايج حاصت نا تدارا

 تشهدااهلا ىتحاهب قامتيام لكو ليلا فصويف ًاينتك برعلا عضودقو

 ديسلانبا ىدتفا ديشر ديسلا انّهدص فاأدقو . اذه انرصعيف ءاماعلا
 ناكو . اذه قيبوف ءانركذ ىذلا مسالاب اهامس ةلاسر ىدعسلا دواح

 ريغال ةريغص ”هحفص ؛هىف تءقوامال ةلاسرلا مسا هياعقلطينا هقيبلالا

 داجلاليخلا ءامساركذدقا,ةلؤمنال.ةدئافنم ولختالابم رغم عمابلا الل“

 ىبرت ىتلا «ودبلا لئابقلا ركذو ءراوجو دمحم ىفو هتاحتناو قارعلا ىف

 . ةروكذملا رايدلاف ليلا ذه لثع

 ةلاسرلا ولخ وهو هنع توكسلا انتكميال ًاصقن هيلع ذخأت اننا الا
 ”ىزاقلااهحفصتبنانودب امنايوت# ىلعرصيلا حمل كعلطي رس رهف نح

 هنأف ظافلالا شعب ة«اتك هباع هذخأت امو -- . رخآالا ىلا لوالا نم
 ابنتك نا بوصالا ناكف ”هصلاخ ”هيبرع ًافك ”«ودبلا ىاقلا روصي
 ايوالكص : ىوالقصلا المس تك هاف ثالثب هطوقنم ًافاكوا ”هحبرصأقاق

 8 سوف امهبلثمو ( ؟4 ص اهالكو ) ةكنمم ( نونلا ديدشت, ) قذعملاو
 . ناكوطو كاوب : ناقوطو قاوب بتك دقف

 م. صوف هلو قك سكملابوا ءالظ داضلا :هءاتك بابلا اذه نمو
 هذه ىف ريشك اطخلا اذه لئءو رئاظاالا : حسالاو , رفاضالا
 ؟همياملا ىف حاصتنا اهاسمف "وحلا طالغالا كلذكو ةزيجولا ةلاسرلا
 . "هيناثلا

 دج خيرات ىف؛ دجللا ناونع ©
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 داندالاو ةقراشملا باب 35275

 ةلاحرلا ”هيلقملاو ”هيلقثلا مولعلا رحم ”همالعلا ملاعلا مامالا فيلأت»

 نب دمع هحبحصالا ىنع ٠ ىلاوت هللا هجر ريش نب ههلا دع نب نام

 ءزلا.ليخدلا ناماس ضايرلا ةدبرج رردموىدجتلا عئامت زيزعلا دبع

 ل9 مدنس دادغب ىف رد اشلا ةءيطمىف عمابط .ىلوالا ةعيطلا -لوالا

 لهو . رزنلا 'ىثلا الا امنع فرمذال ىنلا :هنرعلا داليا نم دحت

 انا دسمتال كنف كلذ عمو « نيرباهولا بهذم نم روشا رسما نه

 ىتااداليلاو«ءاشنهو بهذملااذه بحاص ل ساب قامتيام :هفرعملا مان وف رعي

 ىسعملا اذهيىف يتكت ةلاقموا ةلاسروا باتك لكاذماو . اهلا فاتخا

 بتاكلاناك اذا امس الواهمم انيلا لصتاام ةلقل لى نسحا موقلاىف لحن

 1 1 ةتحلا ةيرعلا ءاجرالا كلت ىلع عالطا هل نم

 جاورلا هل ىنآتو بيحرتلا لك باتكلا اذ بحر انناف مث نمو

 سانلا لعا نم ىدجنلا ( ىباهولا ) ىلبذللا ريشبنبا هبتاكنال رامشسالاو
 اقووامماوقاو هدالبسإ فذصم 'هةجرتب هميط ىلع ناققاولا ردصدقو .؟

 . هتافوو هثدالو هلم ىلع لوصحلاامهل رست مل امهنا الا باتكلا
 *ىراقلا داكيالقرولا “يمطالغالا ريثك ع بطلا ميقس باتكلا اذهو

 ”ىردجمو بطلا اذه نو-مت هنايوتح نا ريغ هرظنم حببقل هدب هس

 نيب هعوقو دنع هب رمشي ىذلا زازئمشالا نع ًامغر هحفصت ىلع علاطملا
 ماش نا ةةاثلا ةعبطلا ىف حاصت رومالا هذه نا لمالاف . هيدي
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 444 رواج امو قارعلاىف ربشلا عئاقو ردات

 . هرواج امو قارعلا ىف رمشلا عئاقو يدان
 برعلا ءآكرصا ٠05

 ديشرلانبا نيب ترج ىتلا "ةكرمملا ليصفأ ضايرلاةديرج ىلا ىمت
 كالذو لالضلاو نايصعلا اياطمبوكر الا تبا ىتا قفتنملا ةريشع نيبو

 : "هين الا ةروصلا ىلع

 ةهيدابلا لها نا_سلبو ) رايتمالل "هيسيخلا ىلا دشرلا نبا بهذ

 سابلو ةريخذو ماعط نء هبلا جاتحي ام ىرتشمل ىرخا ةرايعبو ةلباسمال

 ”هنيدم باب نم هيلع تعمتجاو "هيداعملا رئاشعلا هتضراعف ( اهلك هنسال

 "هئيدم باب ىلا ( ىلع دهشموا ديبشملا مساب ًاضيا هفورءملا ) فجنلا

 ىلوا فقويا رئاشعلاو "هموكملا لسارإ ذخا كلذىأر املف . ةرصبلا

 هلوسر تدرط لبال ءامد ًانذا هتراعاف رئاشعلا اما .قئاقحلا ىلع ىمالا
 عوبرلا كلتنم راتع نا هل قحيال هنااهؤارما هلت رك ذو هباتك تقزمو

 كلت عيمج مالكلا اذه ىلع مهقفاو دقو ؟ هلبج ىلا ًادئاع لف ناو
 ونبو « ( ريغ_سلا نازو ) ريفضلاو ( دادثك) دايزلا : ىهو رئاشملا

 ًاضإا نومسيو ”هيسراف :هئاثم ًامبج فاكلا ظفلتو رييز نازو ) ميكح

 روديلاو« ( هيسراف :هئلثم ًاميج ًاضيا فاكلا ظفلتو دادشك ماكح ونب

 تانئيسحلاو « لعازخلاو ,« ( ىزمك ) ىزغلاو , ( ردب عج اهناك )
 يبمالل ةيزاسفلا لئاسبقلا نم اهلكو . اهريغو , ( ”هعومم ةرغصم )

 .بدجو اغا هئاوسو هلاومالو

 لبيس ىف اوريسي ناو 6 واسم نع اولدعي نا مهلع ريمالا لاف
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 هرواج امو قارعلا ف ربشلا عئاقو خيرات 3

 نإ ريمالا ىأر املف.”الالشو ًانايفط اودازلب اوبأف؛حالصالاو حالصلا
 مهتابش لفف رسساكلا بافءلا ضاضّمنا الو مهيلع ضنا ىتسام ىف لماال
 مملاوماو مهتحلسا نم ًاريثك ًائيش مهنم ذخاو ؛ هءزه رمش مهمزهو
 ىسف . همم مهذخاو ريفضلا خويش نم 'هنالث دويقلاب لكو مهددعو

 . ىولياا بقعت ىوعرلا
 نئاشملا "هعاط +5 ٠

 نبا همقواام رودبلا ةريشع تأر امل : هصخلمام ضايرلا ىلا بتك
 رخأتم نم اسييلع ناكام ”هموكتلا ىلا تملس ريفضلا رئاشمإ ديشرلا
 . مَع سار فقالآ ةرسشع نع ةراع وهو (ةدوكلا ) جأسبلا
 ماكحلا فرش وبلآ ةريشع اما .« مظع ىبا » ةريشع تامف كاذكو
 بعرلالخاد اذهلو . اهكالما فلت ببسام "همواقملا نم ترهظا اهناف
 نمالاو "هملاسملا ىلا ممعوجر حبصا مث نمو رئاثملا ةاصع بولق
 ”هيرصانلا ف رصتم ةرضح ىلا عجار هلك كلذيف لضفلاو. عوقولا بيرق

 . قفتنملا هآول نيمأتل همسو لك غري ىذلا كب ديرف
 اهكتف ”هبارغو ”هقعاص ضاضقنا +7 ٠

 ىلا ةدئاعلا هينيسسحلا ىلع هقعاص تضَنا ناسين 7 دحالا راهن
 « بئذ » جوز « ةزيم » اهمسا ةايما تباصاف ةرامالا توك ءاضق
 . ةايحلا دبق ىف اهنكل ًاضِا ةةاتف تراصاو « اًقرح لاحال اهتتاماف

 قارملا ولاوعبم 4 ٠

 :مد مبا لا نوبل نع ةرصبلا ىف باختالا لبا



 4١ هرواجامو قارملا ىف رهشلا مئاقو معدات

 دبعو « ”هيناثلا ةرملا هباختا ديعا دقو بيقنلا كب بلاط دبسلا ةرضح

 اشاب باهولا دبع ةرسضحو « روتسدلا ةديرج بحاص ريهزلا كب هللا
 . ءازجلا 'ةمكحب سبر ىدتقا ميدن دمحاو « ساطرقلا

 باتكسار ىدنفا ىرونو ىدادغبلا ىرتفدلا ىدنفا داؤف بمختاو

 . البرك نع نينا "هيدادغبلا روهزلا ةديرج ىف ىكرتلا مسقلا
 ًايئان ًاشا_س دادفب نع ثوعبملا نابابلا كب تح ليعامسا نيعو

 . ةةيلاويدلا ءآول نع
 . ىواهزلا ىدنفا قدص ليمح قفتلملا ءاول نع ًالوعم بذتاو

 تكوشدومم ”همررلا رظان قيقشكب دايصدمهف دادغب وثوعبم اماو
 ىدستلا داؤفو ءىناليكلاىدنفا نردلا ىبح رداقلا دبع ديسلاو , اشاي

 ةرمال دادنغب نع بحا دقو ىدالا نوساسو , ةرودملا كالمالا ريدع

 ىدنتا ريدم قازرلا دبع اه ةراممال نبع ناذالا ناثو_بملاو . "هيناثلا

 ء.كب ديحبو
 ىزيلكنا فرصم ٠

 اف رصمانن رضاحىف اوسسؤيلزيلكذا لاجر رهشلا اذه لئاوا ىف مدق
 «ناوالا اذه لثم ىف مهيعس ىف نوح اوناك اذا لما الو « ( اكس )

 . لمعا, نوفظوتاا ذخاو ءوحتف دقف لاح لك ىلعو

 نطولا "ةسردم 5 ٠

 « نطولا هسردم ه حتف لافثحا ىضاملا راذآ ١# دحالا ةليل ىف م

 زراغللاو مولعلا اوسردينا نوديري نيذلا :هبلاعال دادغي دوو اهسسا ىنلا
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 هرواجامو ىارعلا ىف رهبشلا عئاقو عيدان تذل

 قانفلا دئاقو داد-ةب :هيالو ىلاو ةلفحلا مضح دقو؛سمشلا بور دعب
 للملا عيمج ند ةدلللا ءاهجو ند رينغ جو ىباكرلا اثاب اضر ىلع دم

 فااوطلاو

 فجنالا ودهتم ٠

 نولهالا مهلبقت-اف مرقم ىلا اوداعو فدالا ودهم دادغي لياز

 . القاع ”الابقتسا

 [ ريشوب ] روش ىلا ىف نوعاطلا ٠
 ىف رهظي ”هنلس لك ىف وهف روث ابا نطون دق 0 رهظي

 فاتح تايفولا ددعو .ناريزح ىف لوزيو رايا ىف فيو راذاو ناسي
 نم ةأطو لالا هنا ىلع لدي امم وهو؛دحاولا مويلا ىف سمو 79 نيب
 ةراجتلا ريس دأتاو سس ىفالا ةرسشع ةهنبردملا ريغ دقو ”هيضاملا هنسلا
 .ايف

 ةزئعو ديشرلا نبا ٠ تؤ

 منق ليثعأ رش ةزئع ةريشعإ ديشرلا نبا لثم رهشلا اذه لئاوا ىف

 رمش ةليق نم اهونغ اوناك "هعتمالاو ءاشلاو لبالاو ليخلا نم ًافولا مهنم
 . نيرسساخ موعونر ىلا اوعجرو اهايا مهم ملف قيرطلا 3 موق داصق

 دادقي ىف نحلا ٠ ٠
 مسيو مو نيب هنمثلاثلا عوبسالا ىلا نان لئاوا نب رجلا ددرت

 فيكف .ناوالا اذه لثم ىف بيغ وهو ىوثملا سايقملا نم جرد
 . ةئسلا ءذه ائنفصص رح ن
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 498180 2 هرواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو معان

 رودبااو ريفشلا عم نودعلا كبر ىمب#ي ٠

 زثوتق . ةمرصتللا ”هنسلا ىف هيبا ءادعا هلعفام كي ىححح نش

 ناعجش نم شح هوم هدماف هتنبا جوتو ديشرل نبا ىلا بهذنإب لاتقال

 نمو (ناكيخ وا ) ناقيخ ونب ضيا ميلا مضنا مث . نيلئاقملا ناسرفلا

 رودبلاو ريفضلاىلعةدحاو ةمجم اومهلو عوبرلا كلت باىنعانم مهرواج

 داسفلاو ثيعلا لها ابق لذخ الود عئاقولا دشا نم ”هعقاولا تناكف

 ناكنمو نودعسلا يهم نيبدؤمال زوفلا ناكو رودبلاو ريفضلا مو

 للاو لاو_مالا راسخ املثمو ةريثك سوفالا ران تئاكو . هعم

 ريمق كي . ىميي ةدعاسل نودعسلا اغاب ديم راس اذه دعب نهولبالاو

 دسبع ًاضرا نيذيشلا ىلا مهناو هلجرو هلخخو .راشعو هلهاب تارفلا

 .٠ مهادعا هجوىف اع د او>يصاف نودعسلا اغاب ملف نب كي هللا

 مال-لاوةعاطلا ىلا اودلخا ةمظعلا ةوقلا هذه اوأر اذا ءادعالا لماو

 . مانالا ريخ هيفاع اومتهاو
 تيوكلا هيلع 5

 ولا نيسح حابصلا كرايم خيشلا اهل فقوو اهنم مسق ءانبإ مج مم

 . ءآلآلاو معتلا نع اهيلع هب داج ام ادع ام
 قارعلا شتفم 5+

 ًاشتفم ةريصبلا :هبالو ىلاوو ًاماس ء البرك فرصتم كيلالج نع

 ٠ قارعلا نوؤش حالسال ًاماع
 الإ حالم
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 رواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو خمررات 4

 ةيوقلاهيرتلا هينغلا صااخلا ىضارانم نادف الآ "هتس ىلع ىضق
 رئاسوقارعلل ًارابنا سمالاب نكت مل ناك ًاقصفص ًاعاق نوكت نا تابنالا

 .ةجنوملا ةدس اهباسو نيتاسبو عيضو ىرق ةدع اها بهذدقو قاف

 ىف هيرراحت ىلا ىنثلا عاج راو ىلوالا اهتلاح ىلا اهمتداعا ىف ركفي نم لمف

 ؟ عوبرلا كلت

 ةرمحلا ريما نان لعزخ 3 5٠

 هينوانم ىلع ناخ لعزخ عقرالا رادرساا:هلطاسلا زعم ومس ريصتلا

 . اووعرينا ىف . نءالاو حلصلا هنم تيلط دقو ”هيرايتخبلا رئاشع

 دادغب ىف طفنلا ناغا ىف قيرح 5

 ىفرانلا تبش رايا ١؟ ىف عقاولادحالا ةليا نم ةهئماثأا هعاسلا ىف

 قيرحلامادق ةهنموعلا ةلح ىف :هيئيزلا هيماملا داوملاو ىرجحلا تيزلا ناغ

 قودنس فاارشع ةميرا راجتاارم_خو.ناخلا زواحت مل ها الا ةعا

 ملو ( تاطاخش ) باَسو نيزئبو ( طش وازاك ) ىرحم تيز اهف
 ردقتو . ريج "ميرا راثلاكلتيف قرتحا نكل ”ىثب سائلا نم دحا تصيب
 . ةهيلامع ةريل فلا 200 نم رثكاب رئاسخلا

 ةهقساع عر 5

 ثرذو نيتعاسإ سمشلا بورغ لبق رصرمص عر تيه رايا ١4 ىف

 ريواسأملا اوءرضاو سانلا ىلع عزفلا ذوحتاف ردّش ال اًئيش رابغلا نم

 ندع ىرمسف ةءعاس فصت ىوس مديل ةلاطا هذه نا الا حيباصملاو

 . ممولق
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 4 قارعلا ماوع تادرفم

0 
 تربود لم ) ىناملالا للا ىف ترعتسا راثلا نا ضايرلا ىلا ىمت

 فيس ىلع مقاولا ادع ؟[7هعص اس نأ ب هناكرماو زواكناف

 ءردق امب دوللاو صفعلاو فوصلانم ًاثيش تاقزتحلا تناكف ( ةرصبلا

 بكارلا ”هبدإا رديحلا لزنم ًاضيا تمبنلا دقو "هينا ةريا فلا 4

 ٠ ةلوهجم رئاسخلاو راشعلا رهن

 ةيركسملا ىلءاعملا ىف قيرح كو 1

 ىف داسثلا ترهظ ربا سو ”همجلا حابص نم ةرشاعلا هعاسلا ىف

 هشفةلاو فوصلا نزخم تمبتاف ةهيركسملا لماعملا نم ايلعلا ”هفرفلا

 اهررغ ريس فاقيا ىلا دنجلا عوسا اودي ىرد الو هجسنو هفيظنتو

 نا دعب ايف ترهظ ىنلا ”هيلعلا ىف امكنتف اوريصحو اهسافنا اودحاف

 ةريل ىفااب رئاسخلا ردقتو «سفنالا ىف درض عشب مو ؛ اهلاوحام | ومده

 ٠ كلذنم رثك اب لوَش نم مونمو ”هينامع

 قارملا ماوع تادرفم
 ديوخا

ا دقو ءمظع لمع وأ ريك 'ىراقاهانمم « ةهيسراف
 ارا ضعي تذخ

 هنسلا ىلع امعويش ةرثكل اهلامعتسا نم ساب الو . اهلمعتست "هيلا

 مثلو. ةةيرفمحلا ءاملعنم رش صت ”هظفللا ءذهو . صاوقلاو ماوعلا

 ف اهثداريو ةيعرمشلا لئاسملاو هينيدلا رومالا نوطامتي نبذلا كئلوا

 هةموو . دهنحلاو هيقفلا”«ييرملا
001 



 دادغب ماوع تادرفم 4ك

 رادآ

 بتكينا هباوصواموب ١" وهو ”هيحيسالا ةهئسلا نم ثلاثلا رهشلا

 . همجمملا لاذلاب راذآ وأ اذا

 ردا

 را لو ميبم ةيوست رقلابو ري لور مجم نيك الا هر لصالا "هيجل رفا" هملك

 . ناوذلا اهب نعو

 لوجيدا

 ناك نم ىلع قلط: ىهو سدنا ريغ وا ىث>و اهانعم ( هيكرت )

 ىلا ليم الو ةرشاعملاو "هطلاخلابي ال هراوطاو هئيدحو هيز ىف ابن
 ىثحولاوهو ىروطلاو ىنادوطلا هيب رعلا فام داربو ”هفلالاو هيحصل

 . شحوتملاو ىث>ولا امملثمو سائلاو ريطلا نم
53 

 عّلاو ىبارتلاوا رمحالا اها مدآو م مدا ىلا ”هيسأ (ةيلاربع ةيبرع )

 ناسنالا وه ىلصالا اهانمم ناك ناو اهلامعتاىف عسوتلا "ةماعلاو مداوا

 امحو ىنمملا اذ-م هحح رات ىف ةديدع رام نودلخ نا امامءدسا دقو

 11 روزالاو :هيردعسلا ماقع ةراث هظفالا لمعت "هماعلاو . نييمدأ ىلع

 ىعدا هناك نالف الم مهدحا لاق اذاف . ءآ رطالاو حددملا ماقع ًاروطو

 هلاعداو هفلصتو هربكتل لجرلاب ءآ زتسالاو مكهنلا همالك نم دارملا ناك

 لانونا هنم دوصقللا ناك ًايمدآ راص اه ادي نا لاق اذاو . ضيرءلا ليوطلا
 اذاو لاح ًاريقف اليلذ ناك نا دعب ًاروهشع ًاينغ حبصاو هعيفر ةلزن»
 بيمن هلا ىنمملا ناك مداوا اهحئار هيف وا مداوا نبا ىىدآ ًارمع نا لاق

 (ىسع قوزر). نهذلاو لقعلا رونتم قالخالا ثمد ”كيرعلا نبل مث
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 خومسسنيمع ليل كلا - لاما
 2000 ا

 1, 1”ةئواسغتمس لس له انمونع نط 4
 0. 1مم مممرعطعع رانا عيتروع لمس ١[م-

 80م0 [:11111 6 41

 23. كرف عرس ارمانعع .. ])نزنلا دو 40

 4. لس ممءرمتمع لع رمسامم مج () معنا 409

 ل هكوامع انتطات مورد لاح 454

 ات. 0طرتوصتو مع لن رسمتج تي لآ تفوت

 مغ مع تيكر موجع ةدنلل

 4. مع د سماج كنايجتسح لهسج ] "لس 440

 "رارطشا رثا ىلع : ًارذع لشافالا انكرتشم تاريضح حيمتسن انا
 « هلزيي حشت نا هس رعلاب قيل ال ىذلا فرعاب زا اذه ةدواعم ىلا

 قئاوعلاو تاط.ثلا نأ ريغ . هلم ىف كلذ نع حيرمصتلا انا قيس ام ىلع

 ىضاملا ءزحلا فال ىلا تدا ىتأاو « رودس :هعيطم ىف انةضرتعا ىتأ

 تااح ىتا!ىه ءهيشاقتو هناطيآساىفبتاكللا انيلا ترتاوت ىتح :هداعيم نع

 بارق نعأ « سعال نم نكي امهم ع 10 4 اهانررق ىلا ةهيلمالا نود

 عسواوه مجحمو . ةةيعلطملا فورا لمجانم فرحت ةاشومةلحللا زرمتس

 ره احبت ىرابلاو . ىلاا ىقرو ريغ قروو . ريضاحلا اميحم نم

 دادسلا ليبس ىلا ققوللا
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-- 
 1مم ات ركع مس نسم نأ طتساأ هوم

 هاا ترم كوت ]« دمت داالخا

 رع هع
 ةمريح ل للعصازورر لمح 1نوحس ( ؟يضسمج لع 1[ مرج سستم .

 ب: ع
 تلت سيس نو تكتمل ام ل0, 1ع عم الس (تلحلم .

 مانت (١ لطوصصمسمماأ ريف اولا كن عوض اتلن

 لمس موجع لم انصعنف تهطع 91

 نالت ملجم 12

 لحس لم 3ك سمع طعن. ك ملمع حس امص

 1'نسصوم» :1450)

 و ص
 هيا ا 1

 ١" 001 1 الاالا/ع85/ 15/06 اكلنا هد



 نيلسرللا نييلمركلا ءابالا ديب
 لمركلا ىرنم ساتسا بالا : اهزايتما بحلص

 ليجدلا مظاك لوؤسملا اه ريدم

 فسنو ىدحم : اهتيالوو دادغب ىف اهكارتشا لدي

 تاكن رف "همن : ناسألا "هيبرعلا رايدلا ىفو

 كرف ردع انمأ : هينجالا رايدلا ىفو

 تففصنو كن رق جراكلاىفو غاص شورق ع دادقبىف ددعلا ع

 لواللا ةنسلا

 دادغب ىف  يلدآآلا ”ةملمم ىف تعط
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 0و
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 2 > )64و مورتو 06 !ةمونع ةوطف
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 فذف ءازجالا سربف
 حبب سس

 ءازجالل لوا سرهف
 زوم نع لوالا ءزجلا

 ”ةهكراستملاو ظيرقتلا م صلخلا انؤاةدسا ١ ”همدقلا

 ىلع « قارعلا لها لضف - 4 انركش  هانفسا - ع داقتنالاو

 0 ١١ معلا حدم ال برعلا :هغل تاتشعجىف قالا ماوقا رئاس

 ل 14 تافاللاو تايغللاو تاغللا نيود عقانم 1؟ مالسلا راد هفليف

 ىلاخان مزلاىف دحم ناكس  ؟7 اءاسقاا 1١ اهدودحواممقوم دج

 14 ثالثلا دج تاراماىف لامحالاهجوب لملا  ؟/ىللاحلا نمزلا فو

 هذه ىناعم 7م ”هقفتملاوا ”هفيتكملاو هفبكتملا - مو نسأتلاو لسأتلا

 هرواج امو قارعلا ىف ربشلا عئاقو عبرا ءس» ب سو ”ةفلتخلا ظافلالا

 ةيعا ةمدقم ب سب ةيمالسا ةثودحا . ءافشلا عوبش . مل سم

 م 4٠ ةيسارفلا ةغللاب

 بآ نع ىثاثلا هلا سربش .

 قفتملابسن 4+ كلذك اومسموقفتملا ىنءمام - 4١ قفتنلا

 لصاونوينادلكلا - ه6 ةهيلاطامهعور ؛م ”هعدقلا مه رايد - عه

 ني-إ قرفلا بادتك هوب -- هاب هبق تاياورلا ىالّخاو هانعمو موهنمسأ

 دهم دسم ىلها قالخا ب وساع وب ىلازغلل حل اصلا ريغو ملاصلا

 <17 ناكلا ىلع 1 وهلا ر ريثأ جم دج دالب 2. وه 55 مهدنع ”هعانصلا

 ةرظن ..4 دج داليا عادو ةرظنوم ناكسلا ددع واب ح و5 مهتنايد

 تاس( اه و ءافشلاع وبل ل نيس ل ةهتةيماعلا دادغي ”هغلىف "هما

 م١ - ا// هرواجامو قارعلايف رهشلا عئاقو خيرات
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 عونو 11 لأرمءانود 06و طغسمع حجم عد 1؟ 7116عهجواهتمت# .

 مغ
 1[ لج عاعو» مو طم, :1؟ 2. رك مب معم11 ةمتعر (ةط# ٠

 نتينينن
 ,  طارعءامدم - 06عدصغ : 188 ةلطنس 200ه
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 ٠ > )6و موربو 06 !ةصونع مجوطف

 . ماسلا - 60مصعمع 124

 درب لن 2[.حمانع 18دعناملب 4 مامقاعمد مصصعمب

 0 م >  !"«نوصعع» :1150,

 8# نيت

 1. قف مصمم
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 ا ءا زجالا سرد
 كم

 ءازجالل لوا سرهف

 زوم نع لوالا هزجلا

 ةهفراسشملاو ظيرقتلا م صاخلا انؤاؤدصا - 4 ”همدقلا

 ىلع « قارعلا لها لضف - و انركش  هائفسا - ه داقتنالاو

 0 ١١ معلا حدم 7 برعلا ةهقل تاتشعجىف قالا ماوقا رئاس

 ل ١4 تافاللاو تاضالاو تاغللا نيود عقانم ١ مالسلا راد :هفليىف

 ىلا ا نمزلاىف دج ناكس و ام انا 1١ اهدودحوامءقوم دج

 -14ثالثلا دجم تاراماىف لاججالاهجوب لملا  ؟0/ىللالا نمزلاىفو

 مده ىنامم ؟مب :هقفتملاوا "هفيتكملاو ”هفيكتملا - مو نسأتلاو لسأتلا

 هدواج امو قارعلا يف رببشلا عئاقو عراب سس ب سو ةهفلتخلا ظافلالا

 ةيعا ةمدقم ل سب ةمالسا ةئودحا . هكفشلا عوبط . مص مج

 ع6 ٍةيسارفلا ةغللاب

 نع ىناثلا ءزلا سربف 1

 قفتلا بسن سس :؟ ا ىءمام ل 41قفتنملا

 لصاونويادلكلا - ه٠ هيلا امهعور 4م هعدقلا مهرايد - عمه

 نيب قرفلا باتك هو م؟هيق تاياورلا ىفالتخاو هانعمو مهمسا

 همس دسم ىلا قالخا ب وساع ىو ىلازغلل ملاملا ريغو حلاصلا

 <17 ناكسلا ىلع 3 وهلا ويتأت همدجت دالب . وه 55 مهدنع ”هعانصلا

 ةرظن. 4 دجم دالبا عادو ةرظنوم ناكسلا ددع واب - وج مهتنايد

 لا ١ ءافشلاعوبنإ . ريس ب هة”ةيفاملا دادغي ةةغل ىف ”ةماع

 م١ -- ا// هرواجامو قارعلايىف رهشلا عئاقو خعرات
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 تكلا ءا زجالا سربف

 قراثمباتك هلعل « ثيدحلا ”هغلىف باتك

 اولا - 144 متالاتاقبط باتك عبل

 اؤا١ سكحورب بنذم 1و1 ادار
 ىوتسلانايلا  ”هفراعملا باب ب ؟وم
 ( لج )نانيلا 1مبو ”هتسنع تور

 روشلا عئاقو ران وزب - وج نئانلا
00000 

 ىدالا .رخآ 0

 ضع امل.ىدع ب

 هملفأمما مطل
 هينواع انالااع8قكا0/ 0 الاعلان



 ءآزجالا سروف 3

 لوليا نع ثلاثلا ءزجلا سرهف

 ىف هماع ةرظن مو ”هبلاحلا ءآ صاسو ةهيلافلا ءآ صماس قال
 قارعلا رايدىف معلا "هظقي هع ب مساق ىراجلا بيقنتلا ىفو أ صاس
 ةيلوريصلاسسؤم ٠٠١ - ه5 لدقلا اغاب ناملس هجرت وح -س هه

 ٠١6 ”هيطارقتسرالاو ةيطارقءدلا يف معلاةلج ىلا لاؤس 1١4 س٠
 ١٠و ٠١6 اميحاوتو ةلخلاو البرك ىلا ةرفس

 ١ تنع عبارلا ءازمحلا سريف

 مرو نادابع ىنمم 11-1١4 ”ةةئيدحلا نادابعوا ميربلا
 ىرآق دوجو ١١6 ا.ملهاركذو مدد نادابع عقوم نودع 4

 باتك راو ١م اهؤاملع 104 س 117 نادابع راوجوف ةريثك
 حاتفم مس سب ىصقالا مئاقلا ريد )م» بارو قوبخلاوحوبسلا
 ويسمع ,آ صاف مويلاىرياذام 1س حارلاحادتماىف حاورالا
 11 مالا تاقيط باتك 49 5-5 4١مهخعلاو قرشملا ىاغ ةدافا

 دا دن هفل ىف "هماع ةرظأ 19م - ٠6 ةسيددم مأ ”هبرق ىحلا لهاو؟

 ةلطاو ءالبرك ىلا ةرفس ٠65 ىلروكتا ىنمم ٠66 2006 ”ةيفاعلا

 ١و. - ١65 امهمحاوأو
 سماخلا ءزجلا سربسف 1

 قام دس و11 ىلايجدلا مظاك خيشال أ ماس لالسطا فدصو
 ميربلا ىف هثيدحلا ىنابملا ١انإ ل 1/٠ ىرطغيضلاو عوعولاو عملا

 مدق سوم ةقوصتللا ام امسالو ءاململا ىلا لاؤ- ١ م6 حج زاد



 لق ءآ زجالا سروف

 قراثمباتك هلعل « ثيدحلا ”هغلىف باتك 1مم - 44 نييلمركلا

 ساوا - 144 متالاتاقبط باتك عبطدشن 1مم - 1م راونالا

 اا سكورب باذم 191 هثاداو قرسغلا ءاملع ىلع حارتفا
 ىوتسلانابيلا ب ةهقراعملا باب ب ؤو#س  ةؤو؟ راوثملاو سوئافلا

 ( ة-+ ) نايلا 1من ”هنسنع توريبىف "هيمالسالا ”هيناملا ”هيلكلل

 ريشلا عئاقو جيران اهب -- روج زئاجلا لق مرحن زوج و4
 7٠٠١ 18إ/ هرواجامو قارملا يف

 سداسلا ءزغلا سريف

 ضع 7٠١١ --7٠١6 ىل_جدلا ملاك خيشلل ةديصق «راطقلا مصو

 دس »,اب ةيلصلاوا بيلصلا رمدع تح مو ةيوستملا ريغ بارعالا

 ملم وعلا ولو ح مكأ مثيلا وك - بو تارارشلا ؟ءو

 نايلسل اهلك# ١1 -- ب١ ةدئاشرلاومزاوعلا مع بوس تاليلصلا

 "117 قفتملا لوح -- ابحاصو ضايرلا ةديرج ريدم ليخدلا ىدنقا
 قوس « ”هيريصاتلا ء ةحطبلا : تارفلا ىلع قفتنملا عوبر فاو

 هلق « ةرطشلا : فارغلا ىلع قفتملا دالب 09١ - برو خويشلا

 //فجنلا يف ىبشلا اضردمت خيشا اه دك ؟؟هركس بج ىلا ء ركس
 ىفةديصق توملا وه ومس. -- بج ( هجرت ) . ىمولاالا نيدلا تبان
 ٠ تاقيط باتك عبط د سس سل نوبل ل ليجدلا خيشلل اهالو هاو

 زوهتا مس - بوعي ةهقيقشلاو ةهقشلاو قشلا معا ب بوس مالا

 مقلا عئاقو معدات مغ 2 نيب ىسع قوزرل ”هيماعلا ةهغللاب هباتكلا



 311011 ا ا ا ا مل ءازجالا سربق +
 ؟وم راذتعا ؟م-- ”و#» هرواجامو قارعلاف

 عباسلا ءزجلا سروف

 ”هيهىف "هماط ةرظنو ثحبلا ديهمت . ىحاح مهربال اهنداممو تيه
 ىورب  اهدودحو اهعقوم ؟ه» -- ؟عو ةلفغلا تابس نه قارعلا
 04 اهمناكس موس ب وسميدقلا ع راتلا يف اهركذو هس ء 76+ اهبمسا
 ؟ه6 ىسع قوزرل دادغب ”هناىف لخدلا ظفللاو ىاعلا توحنملا <
 ةرفس مل. - مو ليخدلا ؟هل لاديالا ؟هم -- موو تحللا

 مجم طوبضم ليئونامع هللا حاف ليكونامعل امهحاوتو ةلخاو ءالب رك ىلا
 ىلآللا باسح ىف 'ىل'الثملا دقملا ؟+م داقتنالاو ”هفراشملا باب م0 --

 مج1تارصاسملا ؟ه1-- مو ىتتملاو. ىمتاخلا ةرظانم و560 --
 رزاخلا#+90 نرفلاو رئفلا ؟97 ىميومت ماللاراد هوم - 755 ريذلا
 وب .-- به ىزرطملل ىريرحلاتاماقم حرش 7+مراجلاالو رزاحلاال
 مم9 مم ؟ملإ - مال» رواجامو قارعلاىف ريسسثلا عئاقو خخردات
00 

 نماثلا ءزجا سربف

 رمصق 79٠ ماع هين مم ديه . لباب لالطاىف بيقتتلاو رفخلا

 فصوو مهدوجو لحعو مهددع ؟94 تارارسشلا ب'ىعا ؟ةيورصن تب
 موي مهئاناويح ؟ةج رطملا ثؤ5 مهماعطو مهعرز نوم ضدالس
 مهدئاوعو مهقالخا روح مهدنع ”هباتكلاو ةءارقلاو مهدونو مهسايل

 واهو سقسق ره م06 ( 191١ ) هنسيف فوسلاو فوسكلا ٠.
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 كما ما زجالا سربق

 دافتره روتك دلاو ىلجدلا خيشللاش اب ىهو سسيواوا ىبوا ”هنيدمواشمح

 نادتكربلاوهو سبنتلا سوس م.س قزرلا ةظفل لصا موال ب سدو
 اياقبلا نم لاجرلاىف اياوزلا ايابخ سم "هعاطقلا وهو سحتتلاوءعفرملاوا

 نااةلاسر حرشف نوتملا مام . داقتنالاو ةهقراشملا يا ساو -ح سي

 نيرغصالاةريخذ 14 رطقلا دهاوشا؟ ة«ودلاتازاحلا س١١ نوديز

 شيك م16 لوالا ءزجلا برعلا ثاد_حا بيذمنل بهذلا باتك ماو

 سا ةمرواجاموقارعلاىف رهشلا عئاقو رات س١ةرميحالا لت مويلاىمو
 ماب ب مابك ةةيبرعلا ةخالاىف ةيماعلا محاعملا سوح --

 عساتلا ءزجا سرهف

 باللا رمل تع ريصق ميس د مجوب ىروزقلا لاص ديسلا "هجرت :

 مظاك خسبشلل ءافلخلا روصق اياب ميسو بس لمركلا سيول فسوب
 تيه ىنغ 048. - 46 سانشا روس سو مسوي ولولا رصق . ىليجدلا
 سدق ىشعا ناكله موو  موم ىدنأا ىماح مهرإل اهنداعم ركذو

 باب موو ىليجدلا خيشلل هيراحم ىناك موو مهو ًايئارصن
 ىف ثوروسلا لعل مهاب ( ةديرج ) لماع ليج : داقتنالاو هفراشملا
 سحب م٠ قربلا ريم لمعلاىلا قلخلا داشرا "هو ثودحلا تارثا

 خيرات مكع (ةديرج) ركض [ ةلجي ] ةايا موو ( ةديرج) ساظسقلا

 ميم م4 ءرواج امو قارعلا ىف رهشلا عئاقو
 رشاعلا ءزجلا سريبق

 ةقورعملا زرإلا عمل رجح خراتلاىف زورلا زاير وا نور دلب



 مآ زجالا سرهف 06.
 ا ا ير

 تف يلق نم قارعلا رايديف هيءاعلا لاثمالا باخ الإ قارعاا ىف

 مسا سم -مم# ىروزقلا حاسم ديسلا رعشنم تاراتخم مم؟ -
 دعت مبوي# ب مملإب قسع قوزرا هتافدارمو هتاغاو همدقو ءاضمو دادغب

 ىدهزلاو ىواتسألا سوال ب ذوب :هسرعلا 'هفللا بادآ خعردات باتك

 ةقراشملا باب 404 - 4٠٠ مالسلاراد ”هغاىف مانالا”هيشب سوي د موي
 خيرات ىف نيعلا ةرق باتك 4٠8 دادغب خيران ىف دارملاب زوفلا : داقتنالاو
 ةرجش /٠ 404 ىروخلا ليلخ ٠4ه نيرهنلاو قارعلاو ةريزجلا
 تايلامكلاو تايجاحلا 4ءمم 4 ٠ا/ ضايفلا ىلا حدم ىف « ضايرلا
 ممم ءرواجامو قارعلايف ربشلا عئاقو ردات ٠4ه نآلا نحت اهنمىاىفو

 رع ىداحلا ءزجلا سرببق

 408) حيسم بوقعي ىدنفا فسويل ىداقتنا ىوغل ىخيران رظن
 ةهيربلاةولؤل وا ”هيسيفلا مسموم نيكرتشملا تارضحم ىلا (4000--

 اهؤانبو ابمسا طيضواهتيمسآ بيس 40٠ "هنيدملا هذه عقوم مل ٠

 مههذمواهلها "هنايد 4ماومويلا اذهىفاهيسيفلا سو ب عسا اهمدقتو
 ”هعدقلا ران آلا مم ايف مولعلاو اهتءاتصو اهتعارز ةبعب اهتراجم نسج
 روتكدلا ذاتسالا رصم ىف عصيلا - ليخدلا ىدالا نايلسل ةمهو ايف

 46 ىناليكلا هللا ضيف نيردلا ىحمل ربصلا ىف ؛مو رويزدلوغ زانغا
 نبربلا 464١ رقعلا نموا زرا 44١ ىليجدلا مظاك خبشلل همساب فتم
 4144 طايخلا نا ناويد 444 - 44١ ميرباو ىميهاربالاو ىباردبلاو

 - 4 2 رملا ةهقالابادآ خرا باتك دش 49



 فني ءازجالا سرهف

 1601 -- 488 هرواج او قارملا ىف ربشلا عئاقو خرات عوج
 ركع ىقاثلا هزجلا سريف

 ىبيشلا اضر ىدفا دع خبشلل ؟هميطلا اهعوضو تاغللا عضو

 رودلا 0 - 454 ( جرا ) قارملا ماوع لاثما 54 - عه

 - ال4 ىسيع ىدنفا قوزرل ولؤللا تاصاخم عال -- 277١ ىلجدلا

 مجحعم وا بيزالا داشرا باتك دهن هيقو . داقتنالاو "هقراعملا با 44

 دارملا هباق باتك 444-41 : ىونللا توقايل ءادالا تاقبط وا ءادالا

 44 دج ران ىف ءدجلا ناونع باتك هاب - عمج دايلا لخلاق

 155 - 444 ءرواج امو قارعلاف ربشلا عئاقو غران ءوه -

 نيلسارملاو باتكلا_ناث سرهف
 عقود ؟678--74ةايف ثحبلا ديه .اهنداعموتيه :ىلح مهرب

 ؟ هم ميدقلا غراتلا ىف اهركذ موس  ؟وإ ايما . اهدودححو تيه

 م84 مم اهتدافمو تيه ىنغ »وع اهناكس مو. ب
 حوبملا باتكل هفصو : اريج نيطغوا سيسارف سامشلا

 باتكلو ١م - ١مج ىصقالا ملاقلا ريدلو 1ممب ١09 قونغلاو

 #١ عارلا حادتما ىف جاورالا حاتفم

 ما - م18 مويلا رميسالا لت مو شيك ٠ كايونجد ليبالا

 ةهيلاطا مآ يماسو ةهيلاثلا .آ ماس راثآ سس: ىليجدلا مظاك خيشلا

 131 ءأآسصاس ىف مويلا ىري اذام 44 مج اهيف راجلا بقتتلا ىو

 ترانادح رت بو + ( يرضع ةد.صق ) راطقلا سو وابء
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 نيلسارملاو باتكلا سرهف كلذ

 دوكذملا ءاثر ىف ةديصق ) . توملا وه ممم  ؟75 ىسولآلا نيدلا
 +. اشم ىو سيب وا واىبواةهنيدمو اشمح وهو سقسف رهمالا#اب ابا

 46# مه ”ةقيلطلا ريسق مسوي !يماس ”هنيدم ىف ءاقلخلا روصق ااَع
 هبراسم ىتاك معمل ا موال فلدوبا سوو ب س8 ساشا روس

 جالو - عال. رودلا 448 همساب فتهي -- مود ( :هيمكح تايبا )
 ىف اهناكسل 19 اهدودخو امءقومل ء دجنل هفصو:ليخدلا نايلس

 ىف لاجالا هجوب, ىللل 17 اهماسقال 19 ىلاخلا نمزلا ىفو ىلاخا نمزنا
 مهتعارزل 14 مهتراجتل م اهلها قالخال من -- 14 ثالثلا اهتارامأ
 دم لها ددعل ىا/ ,مهدالب ءاوهل 1 موتايدل دج مهدنع :هعانسلل هه

 ل ٠.6 وسلا ريغ بارعالا ضعب 54 دن دالبل عادو ةرظن ه4

 عمو -- هس ”هيريلا ةؤلول وا ”هيسيمخلا
 تاغللاعضو 794 -- »*17/ قفتنملا لو>:ىببشلا اضر دم خيشلا '
 154 -- عما ةعبطلل اهعوضخو

 قرفلا باتكل هفصو : ىلماعلا نسحلا دم وبا نيدلا ردص ديسلا

 هوس - مو حاصلا ريغو ملاصلا نيب

 - 14 تاغتللاو تايضللاو تافالا نيوُدَت عفانم --: ىسبع قوزر
 ”هغل ىف "هماع ةرظن مسالم ةمدقم مالسلا راد غل 43 مانالاا اهيغي 5

 518651 ىلزوكلا نعم 16و ب [ةسو يس - دو ةماعلا دادغب
 طفللاو ىاملا توحنملا . 361 7م ”هيماملا "هغالاب "هءاتكلاا زوجتا

 هج ليخألا موج لاوولا - 766 تحللا ؟هودادغب ةهنلف لخدلا



 327 نيلسارماو باتكلا س رهف

 هةمدقو ةاثعمو دادقب مسا مبم ب مالك ”ةسرملا هما ق ةةيماعلا محاعملا

 - 4٠ مالسلا راد هغل ىف مانالا هيفي موس ب مال هتاقدارمو هتاغلو
 444 - غا/و ٌولؤللا تاصاغم ٠5

 51٠ - 486 رصميف عيعبلا -: رهزدلوغ زانغا روتك دلا ذاتسالا

 14٠ ريصلا ىف - ىناليكلا هللا ضيف نيدلا حت

 . لباب لالطا ىف بيقتتلاو رفحلا : ىلمركلا سيول فسوب بالا
 مخور د متابراو ج94 7837 رعت تح رصق 39.0 ماع هيت ؟مح ديوك

 43717 4٠.4 ىداقتلا ىوغل ىحرانرظن : حيسم بوقءإ فسوب
 455-106 و "م85 ب705 قارعلا رايدف:هيماعلالاثمالا : جرم

 امهمحاونو ةلخلاو ءالإرك ىلا ةرفس : طوبض» ليئونامع هللا حتف ليثونامع
 فكيف لا ا ا

 م8٠  قزرلا :هظفل لسا : نايسيسرت
 سيرا وا ىبوا 'هئيدمو اشمحوهو سةسفره : دلفستمه روتك دلا

 ميم ب م”. اشحاب فو

 كلا سرهف
 (ةعدقلا تاطوطغلاو ةثيدحلا تاعوبطملاو دئارجلاو تالحللاو بتكلل)

 وزو ول. (ةلي )راثآلا ةحب
 مجم ل مو٠ قربلا ريخم لمعلا ىلا « قللا داشرا

 ةللك ع 446 توقايل بيدالا“هق رمم ىلا < بيرالا داشرا با باتك

 ءداز طعاول عملا لاو ًادباا ركنا نمل « داشرالا باتكح
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 نيلسارملاو باتكلا سربف ه5

 ١1و عوبطم ) ىبسحلا ىرون ىناعهم ديساا

 "هلس نع توريب ىف ”هيمالسالا ”هيناهعلا. ”هيلكلل ىوتسلا نايبلا

 لوو لوس ا رمجسو

 اوح 194 ( :هيرصم ةلحي) نايا
 واموت موج ( مدس ) "ةسييرملا تقلل بادآ عزان باتك
 2 بع ا

 ذوب روج دس زكانلا لقت رحت
 مال ( ةديرج ) ركفمت
 نب لياخ نيدلا حالصل نوديز نبا ةلاسر حرمد ىف ٠ نوتملا مامت

 منا١ ىدفصلا كببا
 هناواس ىلهاك روتكدللءنالا ني اهنمىاىفو,تاياامكلاو تايجاحلا

 404 ىسيع ىروألا
 مالو ةديرج قوقحلا

 محو ( ةلجب ) ةايحلا
 ١٠١ ( عوبطم ) هداز ظعاول . لاحرلا دش ىف“لاقملا "هسالخ

 4.ال س 105 ىروخلا ليلخ

 7117 ىعوقت مالسلا راد
 4147 - 444 طايقخلا نبا ناويد

 ماو هقذاللا نارطم دقعم سونامرج ديسقءنيرغصالاة:ريخذ

 ماسلا: لدالإ ىنايل ]حب رمل ثادحا بيذهنا 26:ننهاثلا باتك



 ها تاطوطخلاو تاعوبطملا سره

 ماو سما نوسح ىدنفا
 11١ ( عوبطم ) . هداز ظعاول ابرلا همرحيف «ىبرلا هز تانك

 .١144-١44 قارملا ىف ةلجي لوا ىعو دادغإ ةريهز

 مرام اس مز1 نوديز نبا ةلاسر حرش ىف « نويعلا حرس
 ىوامسلل 408 - 40ا/ ضايفلا ىلا عدم ىف «ضايرلا ةرحش

 ماب. - ؟ه4(طخ) ىزرطملل ىريرطلا تاماقم حرش
 ماوس م04 ىديوسلا ميحرلادبع خيشلل“ هتيئاحوءرطقلادها وش

 لوس ١و( طخ ) ىجاونلل قويفلاو حوبصلا بائك

 441 2 484 (عوبطم) ىوملا توقايل ءابدالا تاقبط
 ءارمهو زوم د زوو همبط دقن . مالا تاقبط باتك
 مم سووا

 ملوي ص قريشملا ىدتفا دم بيرعت ىوتدلط

 موه د موال ( ةديرج ) لماع ليج

 موو ل م14 /ىلآللا باسح ىف“ 'ىلاالثملا دقعلا

 ريش نب هللا دبع نب نامل ء دج خراب ىف « دحملا ناونع باتك

4 -- 144 
 موه ىدنبشتالا دمسدمم خيشالءثودحلا تاثا ىف؛ثوروملا ملعلا

 ىدمسلا ىدنفا ديشر ديسلل ءدابلا ليخلا ىف « دارملا "هاف باتكا
 يمل - ودك

 « راونالاقراعم باتك هلما ) 145-16 ثيدحلا ةهغليف باتك
0001 . 



 تاطوطخْلاو تاعورطملا سربهف 0

 م14 - 17 ىوسوملا فيرشلا عمج ؟هيوبنلا ل

 515 ( ةديرج ) تاما.
 راونالا قراشم باتك هلما 1١م4 - 1م ثيدحلا ها ىف باتك

 مومو ( ةديزرج ) تاكحضملا

 هداز ظعاول ةفينح ىبا مامالا نع بذلا ىف هفينإا بلاطملا

 وع(١ ١
 ىوملا توقايل م5 م44 ءابدالا مدعم
 14 ١م ( طخ ) ىجاوللحارلا حادتما 0 حاورالا حاتفم

 موكا "56 'ىتلاو ىمئاحلا ةرظانم

 755 ( ةديرج ) ريالا

 4٠6 انستاسل دادغب خيرات ىف دارملاب زوفلا

 هس هو « حلاصلا ريغو ملاصلا نيب قرفلا باتك

 ميال ( ةديرج ) ساطسقلا
 14٠8 4٠50 نيرهئلاوقارعلاو ةريزجلا خررانىف نيملاةرق باتكا

 اهب رمت دراولا هيسنرفالا ظافلالا مجم

 ةةئسأا هذه ةلحم 5

 قطعت معمم م. 2305 ( ؟هعاطق ) سحالا
 ىك0ز نلمصغ مههزم»“ م. 0 "هيدا دئاق ( ىماغآ لوق )
 4ةصمع تم را 060 ”هيوطوف

 قتلوا 0 و 6 (ةيطارقتسرا ) نايعالازولا ةاهجولا ةموكح



 6.9 تاءرمما مجعم

 مدوردتع, 11ةنام - 31650مماهتستو م. 222 ٠ روشآ رايد ٠ ةريزجلا

 ٠ ةيروشآ ٠ روفآ ةريزج ٠ نيربلا نيب
 ممحتقسع مم 5 نسأت ءلسأت
 8في ممنعع م 0 ( ةنيدم ) ةقيسارب

 (0ة:3ع8] ( عاق 0328681 ) م. 173 . لجنح. لجنغ * ضرالا قانع
 ( عبمب ) عاوعو . عوعو < لجنف ٠ ةفت * ةليك# ريذن * ديرب . طفنع“لجاع
 ويسمتما مي 5 ٠ سيبنلا مايا [ نادنكرب * مقلم ] ١ سيشل

 0ودعممع و 0 ( ساقوق * زاقفق ) ءفاق هوك ءفاق لبج
 ع6 ( 179.) [ طنمس ءطنمد ءتنمس ءتنمش ءوتنمرش ] طالم
 01 سهغ م. 8 م خانم
 (0هرسسمسلمسغ [ م. 119 ! .٠ دئاق ء[ نادنموق ] ءسعآ

 (0هرممدعصتع م, 0 ”هقرف
 مهرس ماع . - عملتو ءمرص ماع 0" انه 0ان9285ع م. 5باتكلا فراش
 ('هصفاتأ 1 [ ءايلا ديدشتو ءآرلا فيفختب ] .ىرج [ ءلصنق ]

 تتكاوسع - ؟وترع ]ج ضاتونع لانس 00538 8. 5 باتكلا دقتنا
 ©مومعست ةتصع مب 0 ىرطعبض .٠ ىلطعبض ٠ ىلطغبض ء ىرطغيض
 [ عوعو * عسب ]

 ( تك ماطمس, 11١ه ك1. 290 ( كاب ناملس ٠) نوفيسيطق ءنوفسيط

 ( نوفيسيتكا )
 (رسخمع (دتلاعرد 221 - دن نيروق

 نررقمع ( مميم) 222 7 انيرق ء نيروق ٠ انيروق
 0و ةمهتوانع 222 ( موونع ) ناوريقلا

 ليس ( ”هيطارقعد ) . رورجلا وإ معلا ةهءوكح
0 



 تابرعملا مجمم 305

 215جم - 1”هتعع !'61وعع 0” نص هانم باتكلا ظرق
 192 صانع م. 7 ”هسلت“هكرتشم ”هكرح 'ءاسرخ فلاءمورلافلا
 1رمطرعوموع» نمع دعات عاود 8 ًانيدقحعا و ٠٠٠نيد ناد ؛..ب ناد
 ىلا أبص ... ند لحتلا
 طماع لأ ميم 2 « ”لكسا » عدوتسم
 1 دع « اينوك» "ماما "سوك
 1ةطعتونع (ةقيربف ) عنصم ٠ لمعم
 1" - طافصع طب 53 ( كنت ) حيفص
 1ظهد 101166 0 "هيمان" رانا "نمي
 1"نصقم 0” نصسع 60176 ناك... بوثلا "همقر ؛ ضرا
 10هان2 4 طرقوات68 ( 182 ) 'ةروخاف ؛ةرخفم » نيق ء فاوم ج * قيم

 رجآ دقو» « ةروك 'روخاف
 ندم جما زاغ
 6 صلدسمع رب 05 ( ”همردنج ) قرذبم
 ن1 ممعماع , للام م. 9 '"'شارج 'سارج ١ ساربج ؛ شاربج

 .تضربج '"تشرج 'تسروج 'تشربج
 علا م 7 ميعطت ١ بيكر
 11ه 6 نيم
 1ع جردبم
 1مدعتمانمص 4 رج ىلع هباتك '“قر.ج . مقر
 اكوا , تلاع تلاع .رميحالا لت 'سيك
 ةطمصا وسع 7 ( ضوتاف “سونا )
 لمصاعممع مصل عددع 193 ]نى 206  <سيئاوف ج صوناف 'سوان)

 00091 قرف انغفا 'صواوفو



 هلآ تابرعملا مجعم

 1 معءدلع 7 *هنودحا
 1مصععتم نص ا. 294 ًارهن ططشت

 ةلمتصلت [ مهعستعس ]وصلت لد فد“غصع]ريجشلا وا ريكجلا (نينثا) ىتا

 ريقجلا وا

 ةالدهدمتم مم 2 « "كسا » نزخم

 31زةملمص لخص معممطقاعب لكدص دم لع هدحدمام مر 305 هن
 0ك « ةلاسر » ثعبح
 3كودصنتع ( معاننع ) 279 , 280 . 1 قرو
 2ك1طتاتعمسدع مم 0 ”هيمدع
 2 دون جا هدفنا
 0152م , طاتتعقات 7 ٠ بتكم ٠ ناويد
 0دردأ هن 0مم , ؟ئ11ع . م. 301. 702 اهمحاب 'سيي,وا 'ىبوا
 طفئماع مي 0 « لورتي » ىرع تيز
 ططمقمطمت6 رفصفم
 طارسمعمو (11,) اشد 'سقسف
 طزانعم مي 5 ( كند ج 'كتدو) ”هماعد
 طم ومسمع 245 (مارجوربمارغورب) سيردتلا ةداج'سيردتلا "هطخ
 126 انوص 8 ساكت را *ساكتنا
 12مل ع 1938 (سونافءصوتاف» [رييانم ج رام 'ريوانم ج راونع
 1طمممملو 3 قار
 8طسستمسعأ 9 « ليلص ؛لصافملا عجو » "هير
 ةوادلع مم 7 لقبلا رح وا ءرح لقب. درفملاو 'لوقبلا رارحا
 م5تطانعأع دن 8 6 ”هيقوبس



 تايرعملا مدعم ها١

 851 ( نئادملا ) ”هيقولس

 نحن ٠ سنج“ "هقيقش ' قش ' "هقش

 عمرع ممقعماتم دوكذ

 ممر 1ةصتمتم 1 ثانا
 8زممدعم ( ؟تمنا1و كأنك ) 9 ”هبح ولا“ ةرايس
 مرسشنع ل" نع ةعاتنعافع مم 8 . ولت
 "16 نيحسسسع 2 ”هعاملا “ "هيقزب “ "هبقرب, ةلاسر . قرب أبن
 "11 6يهماع عملم “ قربم
 "116جم مطنع عاملا“ قاربا
 "101 جه مانع 1 © لِ“ ), قربلا ناب أنا“ عملا ' قربا
 "1616مطصصع مم 8 ( نوفلت ) ةرس٠
 1614مطصصع ةدصق 511272 “ حولم ٠ ىكس ال ' ىتاوه عملم * قربم

 شموم ' حلم
 161 6مطصصع» ضموا ' حول “ حالا
 1046مطمصعت ةقصق كنا ضاما ؛ عيولت
 "1عجدنم ه1 عصتودع م. 95 ةرح
 ”[طمة ع م, 44 (ورئايتز ١ (حسرم) ١ حرص
 - هن 18 ناديم
 51مانمن 2 6428© لاف ج لدتف : لتي ج ليثي ؛ قابطب جرب ؛ لئافمج لوتفم

 ”[هدع طفلان ءم106 280- 1 لتقف . لتي “ لوتفم
 ”1ءمنص 0 لتر ٠ راطق

 ١“ كي دادق

 معا ورنا م, 28 - ها 869 01116عوصاعو قفتنم ١ فهكتم ؛ فيتكم
 وعم مات مسع م. 31- 8 « تيدولغورل »
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 م6١ برعلا ةفل ةل داومل ىئاجح ماد سربه

 "["ان ]نهانا 8200810 ةرم

 - هأ مااتس ةءوماعسدعسع ربي 8 عامسلاب وبلا

 17ةنصععو 0 ةلطع ة غارف

 انورعع 20 حدق

 7/1 ععمادعنأ 280, 1 ليتف © لوتفم « ةروقز ٠ ةروكد « ةروقص

”هبنرص برعلا ةغل ةلمع نم ىلوالا ةئسلا داوم ماع سرهف
 

 مجعملا فورح ىلع

 000 ثشوك بأ 4٠٠ تشك بآأ

 400 هوبا 407 ثاسأ بأ

 بلطا . املي امو م١ ء! ماس راثآ 407 لبا

 1 ءأ ماس ضيا

 ةيسيمخلا ًاضيا بلطا . عمو "هيسيخلا ىف ”هعدقلا راثآلا

 40م غجآ 11١ رانآلا ةلجي

 4م حا 408 قجآ

 4. ع 2 قيجا

 4و6 دنوخآ ٠4 دوخآ

 495 سيردآ ةقك دا

 وك ىدأ ةو3 ليجيدا
 ه4 نويمار الا عوز راذآ

 6م قاوجا انك



615 

 مدا روش

 مالا ىرزخلا رحيبلا ماطا

 مريخ ءالو مهاربا لآ
 "14 جارس لآ
 718 بيغ لآ

 جالو للدم لآ

 +1١1 زاوبلا

 49١ رديج وبلا

 ميا 2 مب, ٌلبش وبلا

 4و٠ ماكحلا فرش وبلا
 ١4٠ سابع وبلا
 1١ مظع وبلا

 1١11١ ىسبع وبلا

 ملا رذملا لآ
 سيب ىناردنزاملا هللا "أ

 472 بلطلا ديع(وبا) اا
 1١14 ءاهلا نم ءاخلا لاديا

 44١م داصلا نم ماقلا لادبآ

 ١54 فاكلا نم ءاخلا لادبا
 ١4 نيعلا نم ءاخلا لاديبا

 برملا ةغل ةلمي داوا ىئاجم ماع سرهف

 موو اكلي روشأ

 عج ليخلا ايا لآ
 مع ء اله قريزا لا

 29927184214 نودمس لا

 عك 1م ملم لآ
 ١م انهم لآ

 جالو عج وبلا
 "<46 < 141 جارد وبلا

 مب اذا ندحو ليشويلا راشع

 ؟مل١ طلاع وبلا

 14 نيحرلا دبع وبلا
 ١ ميفع وبلا

 مجاب ء 744 دمت وللا

 ىوأب 1ظةسنا# رامآ .أ

 19 تانيبلا تايآلا

 "هم. لادبالا

 144 نيغلا نم ءاخلا لادبا

 144. داضلا نم ءاخلا لادبا

 ١48 نيشلا نم ءاخلا لادبا
 6 0 زورلا زارب زورلا زارا



 هزل برملا ةمل هلجت ئاوإ ىلايق مان ريو

 ؟84 رمءاج نب مهارإ

 7١م ىرديحلا ميهارا

 مدس حب موو 764 ىملح ميهارإا
 ميو 2 ملم لاخلا مهاربا

 "م١٠ رفظم نب ميهاربا ١١17 ىرديلا حيصق ميهاربا
 رقاب دمع ديسلا ميهاربا ديسلا

 41م ىحايوملا ميعاربا

 ماو جزايلا ميهاربا
 مالا قربا

 ميج ةةطوطب نا

 ما هيج نإ
 45 ريبج نبا

 ع4 هيدحلا نبا
 م دلاخ نإ

 15و داؤد ىبا نبا
 ماس كوملد نا

 14م ١ ديشرلا نبا

 455 دوعاا نإا

 مم٠ انيس نا

 1١1م طيوص نبا

 ماع ماوعلا نبا

 ١١م يداصلا مساق نإ

 سو ىروزقلا ىوسوملا
 ممم ءاش فيصو نإ مهاربا

 14١ ىميهاربالا

 موا ىرارنالا نبا ركب (وا)ىنا
 ماو كببا نبا
 186 تبان نإ

 ١78 ىمتيملا ىكملا رجح نبا
 مك لقوح نا

 مالو لد نودلخ نإ

 1014 ديرد نبا

 مح هتسر نإ

 ٠1م. ريفغلاو ديشرلا نا

 564 هدبس نإ

 عج 2< 306 حابصلا نإ

 1886 ىبرع نإ

 مدو راطعلا هللا ديعنب ركب وبا ديسلا
0 
 0 0 لوقرت نإ



 برعلا ةفل ةلج داومل ىئابم مام سررت ألذ
 74 دالجم نبا ب ميقلا نبا

 144 ىلعي نا مم لاذه نا
 ١40 ىزأللا ىنارهولا فسوب نب ميهاربا قدما وبا
 "الو , ه١ تاريحج وبا م. سوماج وبا

 50 دارج وبا ربو ةحادج وبا
 184 ىوزخلا نسحلا وبا سابع اريبج وبا
 محبب <هيذ اونا منو ةعح وا

 444 طابخلا نب دمع نب دمحا هللا دبع وبا خيشلا
 فورعللا ىلغتلا "ةقدصنب ىمحي نب ىلع نب دمع نب دمحا هللا دبع وبا
 445 قشمدلا ىعاشلا طابقا نباب

 204 2و٠ راق وبا عالم زتمملا هللا ديع ونا
 م9 ىزرطملا ديسلا دبع نب رصان حتتفلا وبا
 14٠ .آ ماس باوبا مزو ةحادق وبا
 بابل ىمول لا ىدنفا دوم دبسلا نيدلا باهش ءانثلا وبا
 141 ربهش وبا اموءاسو فلدذ وبا

 558 نيسحلا نب دم ىلع وبا 4و٠ مظع وبا
 404 راق وبا 4877 ىسرافلا ىلع وبا
 املحادمت نب ماشه رذنملا وبا عابو ءادقلا وبا
 دا٠ ءدحح ريزولا وبا مس ساؤن وبا
 فيل تالا توإب ىاتكلا زوجا مم كايونجد لالا



 هلا/ برعلا ةغل ةلحم داون ىئاجم ماع سربف

 ماب ءابولل رئا سجو ىنامعلا داحتالا

 44 شيباحالا هم اجا

 +15 ةلودلا ماشتحا 44 دوجالا
 مسحب 8مم لوقبلا رار>ا ماب ”هيودحا

 44 فالحالا 20174 14 ء1وءاسحالا

 وملء وال كب دمحا ميوعبب روحا

 544 2 17٠١ كب لاج دا . وم اغاب دحا
 1١5 دلاغ نب دمحا 7511 تدوج دمحا

 15 بيصخلا نب دحإ #١4 نا دمحا
 عاو اشإ ىز دا 751 برح دمحا

 او قوش دمحا 4ا/ا١ باهثلا دمحا
 ىرضحلاىوزحملا هللا دنع نب دمحا سمإب نيزلا ىدتتا قراعدجا

 ىملدنالا

 44١ ىدتا مدن دا 41 قايدشلا سراف دما

 000 مولعلا احا ؟١٠ تارارشلا لاو>ا

 4١9 سرخالا مم ءمو# , نا1 رميحالا
 دم دجم لها قالخا م. .تارارشلاباىعادناوعوقالخا

 45 ريكتتلا ادا 165 توخا

 ١94 (كرمكلا) سكملا ةرادا

 1١١ هيردا دم ةردالا
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 برملاةنل ةلجم داول ىئابم ماح سروق هاه

 418 قحسا كب بيدا
 56 ةرذالا

 ؟و5 ناودلا ىداو وا ىضارا

 ١6١ ء 149 نارا

 ؟م ساكترا

 م.٠ ندرالا

 141١ رقعلا نموا زرا

 ٠١5 ”هيطارقتسرالا

 565 داشرالا

 16٠١ ناذا

 1و6 ةلمش بهذا

 ممم قزترا

 ريثدرا 1١99

 6/4 قارعلاىف ةفورمملازرالاعاونا

 ١6١ نزرا

 سيلاطاطسرا 148* 196٠ 74

 ٠١ داعبملاو ةودنلاو أدبملا ركنا نمل داشرالا باتك

 م٠5 قربلا ريم لمعلا ىلا , قلخلا داشرا

 444 بيدالا ةهقرعم ىلا بيرالا داسرا باتك

 مس(" هعقرلا ىدع ضرالا

 ؟ة6 ناحرسسلا ضرا

 ؟ة6 ناودلا ضرا

 عالج هش ضرا

 م٠6 ىلكرا

 م57 دوعلاو دنا جدا

 ٠45 ؤاؤالا رازا

 ريشدزا ١

 41/7 روبجلا ضرا

 ؟8/7 رايسلا ضرا

 ١5 قشاملا ضرا

 444 ةفضرا

 16 ةيمرالا

 موق ذازالا

 ؟44 قرزالا

 144 ءاملا/ل فاسا
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 هاو برملا 'هغل هل داوم ىئابع ماه سربف

 1مم ءاغب نا فاسا

 اهل ايم نإ فاسا

 557 ىرس خخ زلا ذاتسا

 141 ورمع نب فاسا

 م4 هراص ذاتسالا

 457 ىروباسيتاا رفظملا نب نسحلا ىلع ونا ذاتسالا

 مب. نعيه ذاش ناتسا

 ميس قزرتسا

 موقع ءاطتسالا

 الاب دادغب ىف نويلرلارسالا
 مملأ ةلاكسالا

 394٠" نينرقلا وذ ردنكسا

 ١٠م لباب «ردتكسا
 مول ردتكسالا ”هنيدم

 مويس ؛ م5177 لباب دسا

 م4 سناطسا

 م4 مسيناطسا

 419/1 هطلا دعسا

 "07 تيه مما

 مالو ردصلا ليعامسا ديلا

 7 هناتسالا

 7س نرعثتسا
 51 حانمتسالا

 56 رارسالا

 دواد ىدتفا ردئ.كسا

 "152141 حيسم
 ١1م 4 1١7 ؟يردتكسا
 ١٠م قارعلا ”هيردنكسا

 "وم دعا

 ه٠ دسا ودب

 مما هلكسالا

 ه انفسا

 441 نابابلا كب قح ليعامسا
 نيدلا ردم نب ليعامسا

 ؟ا/6 ىلماعلا
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 برمعلا :هغا ةلي داوا ىئاجم ما سرمف

 تا ”هيدلك مسا مليا لمعي همسا
 سالب روكم ىلجتمو داصحلاب ىمسا
 ؟ه6ه كيشا 155 صاشا

 «٠55 كارتشالا ؟ه. اهيبشا

 م6 كالاجشا ريك قاقتشا
 "وم كلابمعشا م١ فارغلتلاب لمعلايف فارشالا
 محب ؟هيدادقبلا ةيديدحلا *سلا لاذشا
 مسالا ءاسحالا ءايقش ا مهلاوحاو ميتهلا لاغشا

 مجاب ناموتلا بارعاو حئاصلا ةريشع نم ءايقشا
 مسوج ؛ م٠ سانشا ؟6ه6 ناكشا
 ١94 بناجالا دالب ىلا ليلا رادصا ؟ه»# نويروشالا
 1٠04 ليطسالا 14 صاخلا انؤاةدصا

 1١4١ نامفصا مثلو ىدتتا فورمم هداز رفصا

 هم زساصا #48 صلاخلا حالصا

 منبج "هيماملا تاملكلا لوصا سورا ؛ مو. ىعمصالا
 ؟الم ةلورلا خيش ىروتلا حارس قالطا 716 فافطالا
 م17 بيجاءالا مالا ناجوبرا ”همطا
 ؟ةه4 تارارعشلا بارعا 144 مالسالا ق تعا
 مجال ةرامعاا بارعا ؟٠م ريفضلا بارعا
 45ه وايلطا سرعا هاب ةيلاوغلا بارعا

60091 



 م١8  برعلا ةفل لحي داومل ىثاجم ماع سرهف

 4ه62 740 هيمظعالا موو ريكالاىثعالاواسبق ىشعا

 ميج , مس ةسيفنلا قالعالا نالال دومسلا نبا لامعا

 40 رهيزدلوغ زانغا روتكدلا ماو ىنافالا

 مهيئكةينرعلا لوصالاو عبطلا طالغا 4141/ ريبعتلا طالغا

 , 5١١ ىرملا ىلآنا ١517 لعلاو قرمثملا ىتلجمل ةدافا

 465 ةهيمومع راكفا 555 حاصفالا
 ١٠م نييسلصلا ماستا ١و١ قرشلا ءاملع ىلع حارتفا

 مورمم ءاضق عج "هيضقا ١ دجت ماسقا

 16١ سنايقا ١6١ سبانفا

 عمو ةنس كنم لقعا موب كلن ريكا

 سلال دكا كام مه.٠ نوفيسيتكا

 مسا كسلا 'هلكا م1 زرلا ”هلكا

 منا ماعتاا :هلكا مسا ةليفلا "هلكا

 211 ماركلا نبك رتشملا تارضح ىلا

 47 ناملالا ما حالا

 مما ماللاو فلإلا ٠7ا/ ءاسرلا فلالا

 70107 مورلا فلا امك 'ىهلالا

 اا نتايلا فم عملأ

 1١59 طواعبلا ما ؟ا/5 نيبور وهايلا

 ملم عابسلا ما ١74 ةهيديرحلا ما
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 برملا ةفل ةلجن داول ىئاجم مط سرهمف 2 ه١

 "117 ةرامالا مام امأ
 رفمجن هللا دبع نب نوع مامالا 55 مامالا

 6١9 < 15٠ رابطلا

 4514 قارملا ماوع لاثما ٠ 4م رابثمالا

 مالك قارعلا رايد ىف "هيماملا لاثمالا

 مجإل ةدلبلا ىف ضارمالا 4484 برعلا أ ما
 مس ديشرلا نبا ريهالا 6 رست أ

 ميو دوعسلا كي دمحا ريمالا سس لة دوعسلا نبا ريمالا

 ةا/وب ”هيلامشلا ”هكريما ؟145 مخفالا ريمالا

 "186 موتا نا ١ه؟ دلا نا ميما

 مح ةقمفت أع ىثرالا مرسلا

 موو راثالا 1١4 ايلوطانا

 ١/م عامسلا بوبا ه4 طابا

 7م ساكتنالا ه داقتنالا

 1894 ىريحمس ىدنفا نوطنا مجم فوفرقع ءاحنا

 45٠١ اهكتأ :ءارغو هقعاص ضاضقنا ١6١٠ ىرّشالا

 163 بالّشالا

 ؟ا/م دادغب ىف "هيزيلكتالاو ”هيسرافلا سولفلا راسكنذإ

 مالا ريلكنالا مس برملا طش ارلكنا

 ؟الال رش ىبا ىف زيلكنالا ه4 برعلادالب ىف ىزيلكلا
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 م”م  برعلا ةنل ةلج داوا ىئاجت ماد سررف

 ١6١ ىلروكتا ىنم #7 ىلروكنا
 ؟6١١ دجت لها 21١ مهتها
 امو ةيبوألا سول اناوا
 م. ء م01 نسوا مل 01 ىيوا

 166 ةدوالا 188 نيتساجوا

 71١8 شءوروا م84 ميلشروا

 م17 رومج نإ ديلولا ( وبا ) ىبا ١54 قارعلا ىف ةلحم لوا

 م.و سيينللا مايا ؟الا# ضدوا

 1و4 ”هيلاطيا مم# سيأ
 م٠4 ىرسسك ناويا ممه# سيلوبوبا

2 

 م. موكب

 1١4٠ نوطاقلا باب سوو "ةماعلا راد باب

 4 2 4مم سوال, روس , لوس < 1١1 داقتنالاو هفراعملا باب
 مهل < م15 لباب و1 نابابلا كب قح ليعامسا

 ه1 2 موس ؛ 19 نويلبابلا مور ؛ 7و9 لباب دسا

 منوال ىرجاب 49.٠ جابلا

 مم م.ا اشحاب مال ع اريسجاب

 527 م ٠ اياردإب مب تارفلا ىلع ناترخا
 149 !غاروداب مندوتدإب

 600 واع



 برعلا 'هغل ةلجي داومل ىئاجم ماطس رهف 0غ

 موك ماشلا داب

 ال١ سيراب

 ؟6هإب راديزاب

 م07 ىرذعاب

 مالا ىمتاا رقاب خبشلا

 ؛46ه5 كلاب

 6١ه هاب

 "م١1 لّتبلا

 66 ثحم ىعيا رحم
 ١١ا/ ىسرافلا رحيبلا

 9 اا تيما رحبلا

 489٠ , 7385 برعلا ”هيداب

 م.+ ىديزاب
 م8ال بتاك شاب

 معصب رقاب

 4148 اياك
 عمو اردمأب

 7١؟ بورتبلا

 "و١ هجبلا
 #4 رمحالا رحبلا

 لفل سباق رع

 م6٠ تحبلا ىفع تيرحبلا

 545 2 3 /*را41 2 19 2« 1١4 نيرحبلا

 ١مل ىراخبلا
 ؟هال نادروخم

 494 هيرايتخبلا
 "هم لصادي

 448 ىتوكلا حادبلا ديشرلا دمحا نب ىدنفا زيزعلا دبع

 448 2 445 ىباردبلا

 اوس ولو عون تةعدبلا

 . 158 2 4402 1ك
 1452 544١ نبربلا
 مب ةيماعلا رب

 147 ةردب

 1١19 ء اله, خو رودبلا

 "ه4 جذب

 مو. لوضانالا رب

 16١ رباربلا
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 م58 2 برعلا ةفل لح داومل ىئاجم ماعنسربف

 مب. 2 كح زورلا زارب

 ممم لبا جرب

 مم هيمجربلا ىف موجم

 ممم ده رع سرب

 ىغربلا ١91١

 71/4 ء ”ا/ل# قربلا

 مم سواعق رب

 الو ةقرب

 7 منو سنو نادنكربلا

 من47 اراوكرب

 445 © 44" 2 ١٠86 ىنربلا

 مم ةيئاهرب

 746 مامغورب

 حب يل نة

 41١2" 15 < 184 جوبا

 ممم دور جك

 8 سر

 م04 سوقطرب

 نغربلا 1١91

 784 سطق نب

 ؟مث# سولق رب

 معو 158 عابسلا 27

 1١54 راوك رب

 "4761582 16 ناوكرب

 مم. هقيلربإ
 انفنإ كئناورب

 الق ع اع ء #1 ديربلا

 مال ىزيلكنالا ديربلاو ىئامعلا ديربلا

 م6 جديربلا 1842 981١ اه تدير

 تلد انشا د ا ل 0 1١71١6 44 معربا

 448 ىربلا

 711 ةيقورسيلا

 4164 كاز ةراشب روتكدلا

 ١7 نوز

 مهد ةلمسبلا
 مق ىتروفلا ريشب

 ممم اس انا "يش ىاب ينم اسشب
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 برمعلا ةغا ةلج داوم ىئاخم ماه سروف 2 هكد

 هلله 79211/11521182 42219 ةرصبلا
 موو 2ك اول زوال 190 خاله لال االال
 عرق مس حبو 2 مج
 ١١ ل مل نويفوكلاو ( ءاملعلا ) نوبرصبلا
 منوع عيضبلا 191 ةريصبلا باثك
 ميو الزم ء و٠ ءاحطبلا 5-3 جئاطبلا

 2388 ىناتسيلا سرطب رلعملا مرو ةجطبلا
 رمزو ةحطبلا 514 همارك سرطإ
 مسوي طوطبلا ما ميمو ىاشلا خيطبلا
 م. ةبوسنملا ريغ بارعالا ضمب
 عمه رصع ىف عبعبلا ذاك اا عبمبلا
 عوأ غب م. ابوقمب

 رسم ملول موو ء مس دادقب مهم غش
 ادا ف ل ف د ا ال
 نا ا اا اا لال يل
 سمبل سقم ع سيجلب ع ملال عسا ءمالو ءاسالو ع مالا

1024 
 مريب هتافدارمو هتاغلو همدقو هائممو دادغإ مسا

 هقل ىف مانالا ةهيفي باتك ةهمدقم . 'هيماعلإ دادقب ةهغل -- دادغب

 1 مالسلا راد
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 مالا/  برملاةل ةلجي داومل ىئاجم ماط سرب

 مول < مو. داذغب 402 "هيمظاكلاو دادغل

 موك < مو. مادغب مولا ذادغب

 551725٠١ نيدشإ ممو موج سوم نادغب

 عقال ءموم ناذنب موب ذاذغب

 4٠٠٠ مالسلا راد "هغل ىف مانالا "هيفي

 7412 5119 م١٠ ةلغبلا

 541 كفع رئاشع سيئرو ةيقبلا عطاقم عرز
 مسوي ءايماس هنيه ىف ءاقلخلا روسق اياَس

 ١91١ ةرقبلا باتك 784 سوطارش

 ساب لب م5 ركب وبا ديسلا

 من6 ساطملا هللا دبع نب ركبوبا ديسلا موا ىرابنالا نب ركبوبا

 147 ناريا دالب ١و دلب

 #4 ىرذالبلا 7117 هعيبر دالب

 وال دلبلا 176 ةدرب ىبا نبا لالب

 مقام ءككح نادلبلا باتك 465 للبلا

 الك عج

 مو زردلب 165 ةرشا ةدلب

 759 داذغب ؟هيدلب مالم ل8 زوردلب

 اكءولسو ء وأ !راوكلب موق ءاقلبلا

 849 .تيه ىف رولبلا ممن ىدتابلا
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 برعلا ةهغل ةلجي داوم ىئاجم ماع سربف 2 ه4

 سوينيلب 44١
 ع1 ةهيسيقلا ءانب
 عو# مسالا نيعدنبلا
 446 مكح ونب
 +١6 ليئارساونب
 مم دسأ ون
 718 باكرون
 48 صاعوب

 ١4 سابءلا ونب

 ماس ,ا ريغلا وس

 ١١866 مو كلام وسب

 موع دادب

 نم 77١
 عمو تشبادوب

 زوي ١64

 *الا/ ريشوت

 14٠١ ناس وب

 2385١ 2 19 ناببلا

 ىتايعب 5٠
 مسالا < م87 ردن

 مه ماكح وب

 وة ناقبخ ون

 م08 ديز ونس

 #77 ءل184 ديس وسب

 45 2 56 ةعصعص وب

 4 3 عديةداع وطب

 45 ليقع ون

 مو ناليكلا ومب

 44 وابدا
 145 2 11لال ريشمم

 سوال ىسسإ 2 1ع ويملا

 مو.2 ماو قروب

 مسالا روشو

 مم سوطقوب
 17م. ةريوبلا
 ١م ةقوصلا لآ قحا ناس

 نع توريب ىف هيمالسالا ”:رئاهملا ةهيلكلل ىوتسلا نايبلا

 16 8 602 هربا لا تب وس مس وسبل اهلل
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 برملاةغا لج داومل يئابه ما سربف
 م بسس ب سبب ب يبب ب بي يبيب بسببي سا

 241 ليا تدب

 موا ادادغ تيب

 م. مل تيب

 241 نب

 ؟ه4م تاذب

 768م نامذب

 76م1 شيب

 56 فوقرقع ضرا عيب
 "م١٠ ىدتا دوم ىئابكيب

 م لوقالب

 نر ىناردتكسالا نوم

 سمر ملأت

 ماب لسأتلا

 38 نسأتلاو لسأتلا

 مج لصأتلا

 مم مالسالا خعرات باتك

 ١م ناديبلا عرران

 فطأ

 "07 ىديز تدب
 وما طفال تدب

 414 فولماا تب

 "م1 لم

 "64 مامدد

 7601/ رادق ريب

 4و9 ءاطيبلاط

 764 راكي

 80 بالغ

 400 4 "042577 نيربللا نيب

 َت

 برحلاب ”هيلاطإا *ةتلافم ىبنأت

 مهوب ”هينامعلا ةلودلل
 "و نسأتلا

 موه لسأتااو نسأتلا

 ؟7١سورملا جان

 مال نودلخ نبا خيرات

 هردواجامو قارملا ف رهشلا عئاقو عيدا

 نري تيل شا كاسل دفحت ا
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 برعلا ةغل ةلجم داومل ىئاجم مط سربف ه٠

 م14 تيوكلا ”هيلك ليس ىف عربت

 م6٠ نبتاوبا م41 غبت
 0ا/ جرح موو ططشت

 "هز رادليصحت اود زئانجلا لش ميرحت
 ملال فلي مسمال تلح

 ”هقللاب بئاكملا ىف سيردتلا منال بوحتأ

 "7/4 ”هسرعلا

 ” 69 هير ؟ةيه صدت

 #5 تيدولكو رت 07 بيك رت

 440 ماقست مى نيرتلا

 40162466 ةيريشتا 40162 4٠٠ بيرسشت

 1417 ةهيوغللا هرجولا ىلع فورحلا عيرشت
 هالو ديربلاو قربلا ةرادال راد ديدشن

 همه 'هيممجتالا ظافلالاب برعلاف رسمت 54 نيملمملا راد ديبشت

 اب ميمطتلا 751 ريغصتلا

 "2 نطولا ىمح نع عافدلا باىعالا دضاعت

 مالا ةةيناهملا ةلودلا ”هاطا ىف برعلا ءاسما دضامآ
 44 دهامتلا 464 دقاعتلا

 4651 نوامت مالو ىلئارسالا دهاعتلا

 1615 روفغت 46؟ رورغتلا
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 م١6 2 برعلا ةفل ةلجي داومل ىئاجم ماعسربف
 لييكم 498 باغت

 744 قارعلا ىف رقلاو لختلا ررمغت

 من ٠ا/ ةيحانم نع 'ىثلا ىنن قع لمفت

 ملج4 رشالف تاغت 461 ركن
 ع ظيرقتلا 4١ ةةيسيجلا مدقت
 4/1 2مل < مهم نادلبلا موت

 معو اشاب نيالا قت 26١ فورعم نب نبدلا ىقت

 4/7 2 441 لو او ع مم < ما»# تياركت
 مج هي احلا ”هيكتلا 16 روفكت

 ميا ١ 14 لتلا موو ”يرداقلا "هيكت

 417/6 تانبلا لت م11 نييحالا لت

 عالال بهذلا لت مسلح ةهرخلا لت

 عالم ء #41 زوحاملا لت ١م رافكلا لت

 م15 برغلا لال: ما7 قرشلا لالت

 "7 ىئاوهلا فارغلتلا ما , 174 فارغلت
 4074 518 امه ولت سم ؛ #05 < ١/8 نوفلت

 م١١ نوديز نبا ةلاسر حرش ىف « نوتملا مامت

 مع نغلا ؟هبإل رّعلا

 مصي+ ىلاكتبلا رغلا ال4 رمحالا نعلا
 موو ةرز نمت ممينع صلاخلا نمت
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06 

 مسيح لائش نم

 ميو رقعلا نك
 مو هون ريلع. نولا

 ماب :هيدنملا نم

 ل موك ديه
 مولا فارشالاوهبشتلا باتك

 من0ا/ سجتنت

 مم رمحالا ف تاسقنتلا

 م6٠ سبنلا

 2, م5 ءا48م راكفالا ريونم

 مابم# ناموتلا

 م ىهامربت

 ماب» ىمولالا نيدلا تباث
 40م 2 4.1 ديرأ
 76 نويل

 4م. جابلا وا جارخلا ىباج

 موسم شوراج

 788 مساج

 برعلا ةغل ةلحب داومل ىئاحم ماع ىربف

 مالم ”هبنشلا نقلا

 مب ارقع نمت
 مجبو ةزاقنلا نقلا

 ميا نعم
 1اس ةليع

 44 رصاتتلا
 سما 2 سوح سو سحتت
20-2 

 14 ونت

 عمم ”هئابرمكلاب دادغب ريونت
 او ىجزايلا قيفوت
 مابا ليث

 ْث

 #١8 كي سمان

 مارال نيجاد وروت

6 
 مجم. ء 117 راجلا

 مجم ”ةشوراج

 ١4١ ىلعلا ماج ديسلا
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 و برمعلا ةنا ةل< داوا ىئا# مط سروق

 1١64 شلاج 14٠ راف دمحلا مماج

 476 فلد ىبا عماج 10/4 راونالا عماج

 عالمه ةداسلا عماج 30 رديحوبلا عملج

 116 ىطوتملا دجسملا وا عماجلا 3/8 ريبكلا عماج
 مم ةلجد ايناج "44 158 ”هولملا عماج

 لاله ةواح ٠١6 ”همردياحخلا

 597 ىلا لايئاد بج 14 بجلا
 765 ندرالا ربع لابج ؟ة3 مودا رايد لابج

 ميم ىنادلكلا ىناسوا ليلاريجسقلا 202 7همبذج ىنمع ذيج
 2/7 نيرح لج ١+ لجلا

 51٠٠١ زورالا ليج سوم ليلخلا ليج

 59و12 51 رمش ليج هلال راجتس ليج

 موال ةلماع ليج عمال لماع ليج

 ال5 اًبابج م. فاق لج

 ها/ال روبجلا ضرا 4378 2 عا/ا روبجلا

 ٠04 شدحجلا م04 شرمحملا
 وأ دادحلا "ةيدم فلل تاريدجوبا

 144 ىتسارجلا 7هم يذج
 146 ىتشارج اه تشارج

 موع ناديز ىدنقا ىجرج 1371 2 إ/» .ايارج رج
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 برملا ةهما ةلحب داوم ىئا مط سررف همي

 اهو تدرج م07 قدرج

 منإ6 ةهيقذاللا نارطم دقعم سونامرج

 1١848 2 ا4ال مث رج م. قوءرج

 ٠6١ ةهيجحيرجلا مسج ميشالا نا ”هبيرج
 406 < "5 ضايرلا ةديرج م11 دادنب ةديرج

 الاله ءالاا» < 1 2 141 ةريزجلا ١و9 روهزلا ةديرج

 1 يلا سس عسل 777 روفا ةريزج

 441 ناليس ةرزج م6 ةواج ةريزج

 111 فارغلا ةريزج اوال نادابع ةريزج

 194 تايراسج 17م ةلحلا ةريزج

 7.05 سجد ىمع ىج 1ةع١٠561١1© رخلا رسج

 78٠45419 ةرامجلا 768 عضج

 941 رفعج 4ا/و ةرفامجلا
 ةالق < 4/4 “< ال3 ىرفمدملا

 عاله © 408 2 ”هيرفعملا #١ ع ثدحلا ىرفمجلا

 موري ريكجلا مسويه ريقجلا

 456 لحجاج 488 كب لالج

 ا/ةمم/ ع ءالولج ؟الا/ ىولج نبا

 458 سرمم وليللا 154 وليلخلا

 ١45 دادغب ىف ناريا راحا نم ”هعاج
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 مجسو © برعلا :هغل ةلم داوا ىئاجم ماع سربق

 .66.٠ كي لاج

 سال تنال نب دمع هللا دبع وبا نيدلا لامح

 7 روكتع عج 44 برعلا تارمج
 نب ةينويبمصلا هيعتأطلا 2 #7 لئامق ىلع ةلمف عج

 7144 ىواهزلا ىدنفا قدس لمح 44 برعلا ةرهمج

 ةةاكةاو
 78 سنج 175 سراف هاج

 املك تسارهج امله تسرهج

 امه ىتتئاربج امه ىتساربجلا
 امه ىئارمج ١86 ىشارهجلا
 مس داوج ه5 هليهج

 ميس ىهاوبلا 7 نيراوجلا
 ١6١ نادوج 718 ىخوج

 مالو 7842951١ فوحلا مو م4 ىئاقاطاقسوجلا
 161١ نادج علك رووا لوج

 نالبج ٠61 محلا 4١
 4 هيقارعلا محلا 4! ةيماشلا مجلا

 7 ”هيرعملا محلا مبع ”ةيسرافلا محلا

 َح .

 وابل كلا م 121 لاح 14٠ ىرااخلا
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 .برعلا ةغل ةلحت داوم ىئاجم مط سربق 2 هم

 انامل متاحوبا ضف متاح

 اهنم ىا ىفو تايلامكلاو تا.جاحلا 11٠١ هللا حتف جاحلا

 404 ناالا نحن
 هال ىفقثلا جالع نو رم نب ©«دلكن, ثراحلا

 ىل-ع نبدلا ماصع ةهيشاح ىلع ”هيشاح 734 2 41 رزاحلا

 ١مو ىئاجان ةهيفاكلا حرش
 ١8 ىنازاتفتلل في رصتلاح رش ىلع ىرمصملا ىناقالا هيشاح ىلع ةهيشاح

 ا شريوك ةرضاح منويا# نييسابعلا ةرضاح
 5/5 واح علو مهاربا لففاح

 هودما نب دمحم ن دمح نب دمم دءاح وبا

 علو هيحوبا 14٠ ىواحلا
 ع٠ ةلتفلا َه ريشع ىخاش سيح عما ةةيحيلا

 *اب زاجحلا مابإل ىنوراملا هقيبح فسوب
 ماا ىزرربتلا ىلع ديسلا مالسالا هج 14.5 ”هجطا

 م07 ىزاريشلا ىتت دم ازريملا مالسالا :هحح

 ام ةدحلا 1 ةةيسيملا ةأشن ةئادح

 4ع ديدجلا 1 ةةيحطدحلا

 مما < ةا/ نارح 1٠5 رابخالا هّشدح

 اوه ةيناهءلا ةلودال برحلا ال برح

 دوم مل ةكرشلا كرجل و؟ دادغب ىف يحلا
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 كيف برعلا ةفل ةل< داوا ىئايغ ماع سروف

 1١55 نوينالرللا 22 »*»م نافيرستلا نامرحلا

 466 ةرصيلا ىف قيرح ماو اصيرح

 4و4 دادغب ىف طفألا ناخ ىف قيرح

 عو6 ”ةيركسعلا لماعملا ىف قيرح مم ”هيئاوبدلا ىف قيرح

 هو ميدسح ؟145 كلملاةالو ماسح

 مابج قيووتا ىذتفا نسح 431 سراف نإ دمحا نسحلا

 ماعم نيدلا ردص نسح ديسلا مارمعا #1 ناخ نسح

 ١58215521516 م# ىركسملا ناسحلا

 184 ىغابلا دمح نب نسا“ 141 ىلعديسلانب ندع ديلا

 15187 مجنملا ىحي نب ىلع نسل

 مسالم انا نوسح ميس نوسح

 ١مم نيسحلا هم ميديسح

 مو. مو لالج نيسح مابا نيسح خيشلا

 78٠١ ىلع نإ نيدح 11 ناخ نيسح
 ؟الا/ بلاط ىبا نب ىلع نب نيسالا

 ميعربا نإ ةحبس ونا ىموم نب دم نإ شربالا ىسوم نب نيسحلا
 ماع مظاكلا ىموم نب ىفترألا رفصالا

 ةردك كلو اله مع تانيسحلا

 ١49 ةرضحلا عقم ومال اوكو ةشسحلا

 مه لبا لالطا : سقتتلاو رفحا عمو ةريظحلا
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 برعلا هقل ةلجت داومل ىئاش مط سربف هس

 461 2 »8 قوقحلا

 ممم لقغلا ”هقيقح

 مالذ 21٠١ ءابهشلا بلح

5 ةميكمملاةييصلاوناورشونا *هياكح
 

 ١١98 ثيمكلا :هيلح

 اضشي ب ملا ل مال ل لل مما ءاحيقلا ةلحلا

 #١6 نوناخ ةمدلح
 مجاب ةهيديئوفيتلا ىملا
 19٠ , نوم دا

 ع ”ةساخا

 عالم د خيشلا

 174 نابا نب نار

 71 صم

 ؟الا/ طيوسلا كب دومح
 405 ىركسلا لوجلا
 , 594 2 51/ ةلباتح

 2 ”هيرمصالا ثداوح

 7١1م صاغلا شوح

 ' 1١ كفتلا لو

 موس دنعلا ةحموح

 مال ( نعلا ) ىوازيوحلا

 ماب عااطبلا ىح

 7772556 1826٠» راما

 مالا ناموت "هج

 معو لل دجلا

 784 نسحلا نب ةز>

 ملاك سوا اعج

 ؟الال ءابرا ناحرف نب كب ىد.ح

 مالك ءدمل ةزيوحلا

 14 تالصيوح

 ك4 5110 15مل هم ىحلا
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 مجو 0 برعلا ةنل ةلج داومل ىئاجثماط سربف

 عمد ما ةاحلا نلللدفلل
 ؟ة4 تارارششلا بارعا تاناوي> م٠ دابا رديح

3 
 م4 رزاخلا مملح ىحز راخلا

 ٠/1١ناقاخ نب حتفلا ىباجوط ع ناقاخ مول نزاخلا

 405 نافجناخ ممله صل اخخلا
 ١1و داز ناخ 1١7 ذازا نا
 4م موز ناخ 15٠ ليواحللا ناخ

 15٠6 ةوصحلا ناغ م5 بهذلا نا

 مابي نيقناخ 15 ”هيرصانلا ناغ

 ال4 ةواخلا 74 ةديل وبا ناغ

 مهاب اياقبلا نم لاجرلا ىف « اياوزلا ايابخ
 ؟ها/ رادربخ أ عاجوالا ربخ

 7 هال راكتمدخ 414 ”همعتخ

 مل م مسار مالم د ءو اسلم ع6 ناسارخ

 465 مولعلا ةلدرخ مان. ةذادرخ نبا ركذ

 ١6٠ :هيخلرألا 161 نازرخلا
 م78 صير خلا من04 صون ر خلا
 1١6٠ ةهيجرخلا معلا ىرزخلا رحبلا ماطا

 ةىك داع ١48 لعازخلا موب ةهعءازخ
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 ند

 11١1 فحم هءازخ

 ها راكم زخ

 مهاب ىناوتسالا

 76م فاشخ

 برعلا ةنا ةل< داوا ىئاجم مط سربف

 4514 ال1 #1 ء 197١ لعزخ خيشلا

 "ال١ ميربلا ىف زيلكنالاو وه

 مم ميشالا نبا ةهميزخ

 مسويإب ىواتسقلا

 "46ه سردتلا "طخ

 مهرب ىجافخلا *4ا/ ءاش ريكا ديسلا بيطخلا

 768 سفخ 118 رفخلا

 هه نوينادلخ ١1٠ لاحرلادش ىفلاقملا هصالخ

 45 طلخلا

 11٠ نيسحلا فلخ

 م4 ديشرلا نوره ءافلخ

 44١ كيسكملا جيلخ
 544 2 441 2 1ال15 19ا/ مجملا جيلخ وا ىسرافلا جيلخلا
 1١45 ضرالا ىف هللا هفيلخ
 4ق كب مهدا لياخ

 418 سيك رس ليلخ
 17م ةةسيمخ
 عمو مويلا اذه ىف "بسلا

 عم "هيسيقخلا ”هعاتم

 4مه ةهيسيخلا
 م04 صونخلا
 19لالب نادابع روخ

 497 ليلخلا

 1٠51 ىروخلا ليلخ

 419 نارطملا ليلخ
 ٠# ”هيزبلا ةولؤل وا ”هيسيملا
 عالمب ”هيسييخلا ةراجم
 480 يسيل هعارز
 م.مقدنخ

 مهو ندروخ

 نازوخلا
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 ه4 برعلا ةغا هل داوا ىئاجم ماع سرق

 458 صقوا ديمي ماسلا نم قوخ مالو ءامس 1؟؟ناتسزوخ

 ١و4 بارعلا لوخلا #15 ىوخ
 1م نييخلا 1و4 بئاجالا دالب ىلا ليخلا

 د

 مم ةيوداد ممر فراعملا ةرئاد

 155 لول راد سقرإب ةرامالا راد

 وس ةهئيزألا راد موم 2111 فخت راد

 سيو سوس سوت ةةقيلطلا راد موج ةهقالخلا راد

 الا 2 موك وز 2 خدك مالساا راد
 اال ةةلطلسلا راد 2 جواب ىميوقت مالسلا راد

 وز. ةهماملا راد سدح ليخدلاى دنا ناهلس راد

 16 نكاد ا شريك راد

 ىلا ىئادلا منالا» دامادلا
 موس قئاد ١ا/ز هيمادلا

 هج اشا دؤاد ا1وا/ رساودلا

 ما ىلديصلا ىدفا دواد مم ناخ دواد

 م44 هجاجد ممم تاربد

 مول سوس ابو راج عزه ء لال كالو / 176 ةلجد

 مسىدعمعم» , سلو كايونجد ةالك سوم سلا سول

 مس ٠14 ىليجدلا سوم , س.؟ ؛ 1مو ليجدلا
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 برعلا ةفا ةل# داومل ىئاجم مط سربوف هعم
 مسس-سللل

 مهم ليخدلا روك نخدلا

 1١78 دشردلا 4ا١٠ ردلا

 ومب ”هءوفطسملا ةرتملا ءاثر ىف ”هيورغلا ٌنردلا

 1١6٠ ةهيردلا 07 نوودد
 591 روتسدلا ةديرج هاب ىكيردلا

 هج هعئافدلا مب ةّشوعد

 ١٠؟ وينيشلد "617 رادرتفد
 مسوس قاد موال سوو فاد ونا
 155 ليخدلاو ىاعلا فدارم ىلا ء ليلدلا

 ٠١" ماشلا قشمد 64 ميلدلا
 سو كند جالكند 148 ؟ةيلسسد

 716 ءاثهدلا ده ةةيوغمد

 م٠٠ مهد لا موس جلهد

 منالا/ ةيروسو نائبا ىف  "هيئايرسلا رئاودلا

 ١51١2 17/٠١ 188 ء 184 رودلا

 1377” ىزود م08 2 1اا/ قرودلا

 405 البنود م14 وزاجمروك رود
 مسا ”هاغمودلا 1 وو

 ةم ؛ قال ركبرإيد "ال٠ جنرفالا رايد

 480 مهيهذمو "هيسيخلا لها ةهنايد 18 ضايرلا رايد
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 م4#  برعلا :هغل ةلجم داوا ىئاجم ماع سربف
 ا ا ا ياقة اك لل

 44 هعدقلا مهرايد 117 :ةعير رايد

 موو نايدلا مي ىلايد

 منوال جاييد 5 دجب لها :هنايد
 م7 ىءموسلا ريد ممم ميم ىبا ريد

 ١9 ىصقالا مكاقلا ريد مع ىراذملا ريد

 47 سدج رس رام ريد ومكر

 147 كيد م٠م دادغب يف ثعملا ريد

 444 طايخلا نبا ناويد :٠١ "هيطارقميدلا

 م4 ةسرملا شرلا ناويد مما ”هناغناوبدلا

 ءوأ هياوندلا ءاول سرو ع بع# بيع "”هيناويدلا

 ْذ

 "هم عذ غو بنذ

 56 ةرذلا ل6١ نيرذصالا ةريخذ

 م... لولذلا ه٠ ةروكذلا

 من6١ برعلا ثادحا بيدها 7 بهذلا باتك

 مسوق ء 17 بلعت حيصق ليذ

 ر

 408 قئارلا ماج ”ةميخلا سأر

 مس قزارلا 17 زارلا

 ٠١4 ىزار 1 "هوزارلا
00091 



 برملاةفل ةلحب داومل ىئاجم ماع سروف 645

 ام. ؛ 1015/1878 نمار مسج ىتوزقلا ىضار ذيسلا
 19 ريشدرا ضرهمار 177 ضرب مار
 44 بابرلا 591 نادفارلا

 دام هع ميو طابر

 ١ مو. لترلا ١8" سرفلا 'هعيبر
 دم ةفيقعلا ةارملاو ق-افلا لجرلا م04 سجر

 168 ”هيلاحرل مجسم دبلا ىحر
 16 :هيحرلا م4٠ سماحرلا

 م4٠ قزر مسير ؛ ي.» قزرلا

 74١ ؛ ١٠66 ؛ ١5 ىسع قوزر سوس ”هقزرلا
 ةكذك 2 452 1:04 2و ا جوا ك9 الل
 م٠ دودحلا ةلاسر م.م ةلاسرلا

 416 14 2 +26 ةدئاشرلا مابب ”هتسر نا
 لنج سب ءىح ء 1م ديشرلا نإ نيكل ىطاشرلا

 ةةلا 1و 2 13١ 2 علل 21١ لالالا
 418 ىنوترششلا ديشر "7 ىنانبللا هيطع ىدقاديشر
 دهازلا عرولا نا دواد ديسلا موحرملا لماعلا ملاعلا نبا ديشر دم

 من10 ىصاصرلا مال ىذا ديسلا

 1١64 .قاصرلا 465 ةفاصرلا
 184 فيضرلا 48 برعءلا تافضر
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 خ6 برملاقفل ةلجب داوم ىئامم ماء سربف
ايا“ 1ة 333م

 ا ا د ي

 465 دعر

 ةوغرلا 4٠1

 ماب < 17ج ”هقرلا

 هع ممرلا
 165 بيقرلا

 4 'ىنلا ثمر

 7511١ ىاودلوك ربور

 ١١ ”«زورلا

 نشورلا 1١5

 165 هضور

 ا/4 ةلورلا

 1١4 هيمور

 1378 ةزايرلا

 ماو ”هينرلا

 554 بازلا

 امو ةدمز

 مالا يقيدز ويسملا

 وغرلا 1٠1١

 41 ىواطهطلا كب ةعاؤر

 ممع ”هعقرلا

 ممك قرلا

 767 ىدامرلا

 1٠ فلطع نب ىموم نب ناضمر

 ممم زور

 مم. ةزور

 11 ةضورلا

 ؟١1؟ةدحتسملا هضور

 مورلا 7٠١

 465 نيحايرلا

 351/87 < 71١5 2 هو < 18 ضايرلا

 ه5 2:22 ممل

 4964 هفصاع عر

 زر

 افران جربزلا

 “17٠ ادك“ ال9 “118 ءله ريبزلا

 عام ا عم

 م١٠٠7 قيرز ون
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 برعلا ةغل ل داومل ىئاجت مط سربف 3205
 101 رفزلا و٠6 تهيرزلا

 مس.و رئاطلا قز 401 ةرفزلا
 عاو اغا ىز دحا لوو ىى١ ةروتزلا
 امه مزمز 4507 ىرشخيزلا ذاتسا
 ىو. تهيدزلا لوا مجتذلا
 1.5 ىبرلا هز مهيب ىدهزلا
 ١1٠ ايرلا همرح ىف ىبرلا هز باتك
 491246544050700 روهزلا ةديرج
 < مرح 2و١ لوا < 165 ءاروزلا ١49 دادغب ةريهز“

 هو دموع
 موء4 997 ىرجحلا تيزلا وس تاوزوز

 سرا نوديز نبا ربو ناديز ديسلا
 م. طسولا ىف ءآرلا ةداز ٠و لوالا ىف ءارلا ةدايذ
 يفي 74 دايز مو رخآلا ىقءارلا ةدايذ
 "46 ىلا ةدايز و96 هسا نبا دايز

 س

 * 46 انسئاس "وى سئاسلا

 مم. , 169 ناساس ون 784 شيرق تاداس
 ؟4الع 7145 ةلودلا رالاس 4941 ىدنفا نوساس
 اس سا سرك اب اله ع1 ء مجتآ يماس
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 «40/  برملا ةقل ةجب داومل ىئاع ماسروف
 ءالد كالو

 او مآ يصاس روس

 - ايف ىراشحلا

 الب تهال

 مساح ةرايس

 "1 مياهلا هيما بيس
 ١64 كربس

 وع تاوّرس

 عجب لذملا فيسلا قيس
 مو. قوس
 16 ناةلحس

 71797 بيجاعالاةردس

 مءاةيارسلا

 "هيا ناحرسسلا

 ع5 مئاقلا بادرسس

 11/8 بادن مس
 هم نوينايرمسلا

 مك ءارماس

 بيق:لاىفو ءا صاسيىف ”ةماع ةرظأ

 151 أ صاس لالطا فصو
 ف *ةيسيلا ةيمست ثدس

 مايو ليلا قابس

 ال١ نالتيسلا

 ا؟ تزيد

 اا/إ نالطعيسلا

 ؟ هم ىدتساا نا

 465 داشرلا لمس

 494 جوملا ةدس

 ميم احم مك ىأرنم ع

 ءايصاس باطاو 2 جالو ء عال
 نا ةلاسر حرش « نويعلا ع رعس

 ملأ نوديز

 م8 * 4 بادر

 ؟ هال رادرس

 6١م هيئايرسلا
 ءكا5 41١17 2 مع ءالؤ“ء اله نودعس

 1 خلاف



 برسلا نيل ةلهج ولومل ىئاه ملط سربش 07

 اوالءال5 ك6 2 11 ءلا١1 ءمسو اشغل نودعس

 اب < ؤ1/] ةالمسلا ماله اشإب نودعس ةافو

 م2 5١ دومدلا 1١7١ ةولمسلا

 #1 الل 2704 مدرع نأ مم له دوس لا

 6ع نيبايشلاو دوما نا مج ماشرلا اها ءوعل

 موه ىدنتةاائىدنتا دمس دمت عزو ىنون مثلا ىرواطا دعس

 ١١م نادهس 44 ديعس ومب

 ٠١١ اميمحاوتو ةلحلاو ءالب رك ىلا ةريفس
 16 ”هيسيخلا ناكسأ عم. ؟5تثلللع ليف

 504 تيه ناكس ١م دم ناكس
 مجإل «دادقبلا ةهيديدخلا سلا

 <79 بلشم نب ركس موو 2 ٠+7 ةهيديدحلا "كسلا
 ؟6ا/ ناد ركس 4٠9 تابثلا ركس

 مما :هلكشلا موب كسكس

 ٠١ كيالس ؟6هال رامحال

 مهب طاسلا ممر مالا محلسلا

 م24 ناخ ملم نام 7 ناطلس

 1١7/8 قربلا كلل عمم افلم

 ١ ع شامطن اا ةر.سمال كلس

 0©6 ات كلاب ناماس 944 ناءلس



 4 نيرجملا ةغل ةلحم دلومل ىئابه ماع نسوق

 7.6 كيب ىركس ناهلس سم. ماظلا ناملس

 ؟ة.٠ىمرافلا نامل مدع ريثع ىداقا ناماس
 امه ىملسلا ميم دعتملا ناملس
 فلل دل دليل دوك سوف لل

 ماو نودع ىعتا ماس مال مياس
 ضايرلا ةديرج هبءاس لرشدملا نامام 118 ىرودعتع كب ممل
 00 ا ا ا ضان ل ل ا
 ه5 ليتقلا اشاب ناملس ١48 اشاب ناملس ةرازو
 مالك نحبلا ناوطس وذ ادختكلا اشاب ناملس

 ومن داع نب نابلس 19 ىناّمسبلا نابلس

 مواكلل؟ ةوامسلا مرو275م ةيناملسلا

 50 نمسلا روح جملا
 سيور و وسلب ةكمس 4.ا/ نيمالا ريمسلا
 ١5٠ ةورسسللا مو( ةريشع ) ةهيواحتسلا

 مالم ا منوي عالو قكل داوسللا

 هفوصتملا امسالو ءاملعلا ىلا لاؤس معه دعاوسلا

 184 نييلمركلا مدق صوصخم
 ؟عة.م 64 سانشا روم م١٠ ةمردنالا هيراوس

 ”؟45 2 1١548555 ىسع رود

 موه سود 155 ىسبع ما روس
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 544 بيسلا
 اس تم هايس

 مالاب اموك ىربيس
 م4٠ ريش ىدا ديسلا

 ١4٠ ىدمح ديساا

 188 ىلع ديسأأ

 ىئاتسرمشاا نيدلا هيه ديسلا

 معقم, 5ل1 ديس نا

 "ا ةهيرواوماشلاو دادغب نيب ديربلا ريس

 175 فاريس

 رقم ةياسسلا

 465 قحلا فيس

 445 ناليلا

 عب ةهناخردشاكلا

 ١1م ةروخاشلا

 151 ناورذاث
 هتاوأمقا وص

 انالاا/عمكا 107 0 الكاع ا هدا

 ملعلا ةلحم بحاص

 م41 ناديسلا

 مالا ناوريسلا

 "94 ىدبس

 ه4 ليس

 584 بويس

 سس

 عالا/ ةخاش

 5٠4ا/ تايداشلا

 مالا ضرهذاش
 هلأ ةاوتم هر (0 081



 همس 0 برعلاةغل ةلجم داومل ىئاجم ماء سروف

 ماس رودنمشلا وا ردنمشلاواردنوشلا

 404 نيبايشلا الو تان

 491/ لوسرلا دبع

 كا ىجزاياا فديمان خيبشلا ب

 مام# هجراشلا خبش 418 جزا
 مرا ءمالو ىنابقص

 لالا/ ديدجلا رمش ةريشع خبش
 30 ىطبقنشلا دوم دم خيشلا

 1١44 ىعوسيلا وخيش سيول بالا 41 ن
 ءةاؤ “هو ا“: 2

 ؟الال زاريش

 لي
 851117 0 711 ءتا محلا



 برملا "هغل ةل داوم ىثا# ملع سرب هو

 مآ هيلا طش ا: ه١ ىلا طش
 فحل داني 2 نه دادحلا برعلا مح

 _مبو 0 ؟مو نما ىمعلا طش

 مون ريس إال: 1117 ةرطشلا م٠.عءاطرش رهاا اطش

 ١م طيطشلا 14.26٠" قفتنملا ةرطش
 زلوم ةيمثلا 197 ةلجد اتيعش

 ا ُموتةئافغ مو نالعش

 ممول ةقشلا ماب قشلا

 رسال "هل ل 0

 ناربج نيطسغوا سيسن رف ؟ انركش

 فلل ل مم ىزابمشلا

 خموو ريش عمو خمش

 خوال 2 18ال“ مالم 2 االال رمش

 ىريهاتلا ىجاوتلا نامَع نإ ىلع نإ نسح نب دسم نبدلا سمش

 لوح ىئاشلا

 ؟هزب نادعمش موك ”ةعمش

 م1 ريقودنمش م١٠48 نالمش
 سوال ىرسصملا ىحافلا دا باهشلا

 ١ه5ه نافون ريش اولا راهش

 خاف قو دهحا 44 دهفلا ىاوش
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 هوس  برملاةغل ةلجم داومل ىئاجم ماء سروف

 مامس رودنمشلا وا ردنمشلاواردنوشلا ؟ه.0 لوشلا

 404 نيبايشلا 43768 تاخموشلا دجسم
 00 لودرلا دبع لا دما خيشلا

 415 ىجزاياا فيان خبشلا نإ ميهربا خبشلا

 ماب ةجراشلا خيش 514 ىجزايلا ليلخ خيشلا

 مر» ,»ا/6 ىنامفصالا :هميرشلا خيش

 ءالا/ ديدحلا رمش ةريشع خبش 714 رمش خيش

 418 ىطيقنشلا دوت دمم خيشلا هاب ةدلك خيشلا

 1١54 ىعوسلا وجيش سيول بالا 41 ىحزايلا فيصان خيشلا
 ةاك موز مهو وح

 ؟الال زاريش مئ1 © ١مم ناديشلا

 مه ناخريش رس ةرعشلا

 ١16 رودلاخويش م84١1 ىكتمودلا ليشبالا

 لم

 اد ةهيئاصلا 465+ بلاس

 1١544 صالا بحاص م عاصلا

 نامزلا بحاص ١87 1١554145٠

 مب. قداص لآ ١14 رصعلا بام

 1١7 ىسادنالا دعاص مه ةراص ذاتسالا

 موم فاص نا 65 هقعاصلا
 600[ لس ديس



 برملا ةغل ةلحن داومل ماع ىئاجم سربف 664

 ١41١ خبشلا ملاص وبلا [855 ئدهم ديسلا حلاصديسلا

 48م الو , كالا حابصلا نا موو ىوزقلا ملاص ديسلا
 مول ءال4# حبصلا 1878© ابو ءاابصلا وا ةبصلا

 ١78 قوبغلاو حوبصلا باتك 44٠ ريصلا ىف

 مح دادغب ىف ةحصلا 44 هتبكر ىلع هت
 م١1 روهزلا ةقيص 1و9 نالعشلا نم

 465 لباب ىدص مثله ريخص وبا
 م نسحلا دمع وبا ندلا ردص ديسلا

 #47 ”هفصلا ماب# رافصلا :44نافرصلا

 457 ىلحلا نردلا نص مابه قوفص لآ دبع
 4147 رقص ١و ( كنتلا ) حيفصلا

 ما١ ىدفصلا كيا نا نيدلا حالص 748 روقصلا
 ؟ا/ك؟6٠م ”ةبلصلا ؟١٠ا/ بلصلا

 ١6 ةيبيلصلا موو , سوو < ؟.الب بيلملا
 ؟ م تاليلصلا 1 ١٠م نويبلصلا

 موج ناوصلا ىضارا #1 تاليكصلا هظفل ةهيفيك
 275 ىلود ممم روص

 ١١4 طيوص 0 مهم دووم

 144 يناحبصلا 178 خنيوملا

 00091ع ؟0م,ديص



 هوو برملا 'هغل ةلجم داومل ىئاجم ماع سرب

 ص
 ما ةهيسيخلا مما طبض ١1/86 بغاضلا
 117/4 عبضلا "ا ”هثوملا "ةملك طبض
 ١و عطغبض 11/42 19١ ىرطغبضلاو ىرطمبضلا
 ؟11/ تارفلا فافض 11/4 ىطةبضلاو ىطعبضلا
 7١6 فوفضلا 71١6 فافضلا
 ١16/114 2 وم وال 64 ريفطلا ٠5م ريفضلاو ديشرلا نبا
 فار اي تيا ن تيحت افهم قا ا للا
 ”/١1 روسكملا مض +١879 حوتفملا مض
 مسي ريبزلا ىحاوض 1١4٠ لوصالاطباوضباتك
 774 ”ةعيضلا 415 ءايضلا

 ُط

 1١8 ىناطلسلا قوباطلا مول < 1 قاباطلا
 4و٠ رئاشملا هعاط موز ء لج قوباطلا
 "هرم قاط 49٠5 رهش ىبا ىف نوعاطلا
 ١و اشاب بلاط وا بيقتلا كب بلاط
 4٠00 دزريطلا 21844 نيسحلا نب ,هاط
 مسالا دس ءالو ىربطلا ميج ء14و ناتسربط
 444 ءابدالا تاقبط 149 متالا تاقبط باتك
 4, رط 415 بيبطلا
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 برعلا ةنل ةلج داو ىئا مان سروبف 661

 #7 شيشارط 4/5 ناتسرارط
 سايس ىقامرطلا سايب كام رط

 مجم موه ىوتسلط ا/# ىثرطلا

 ١6 فوفطلا م. كب تءلط

 م6 سوقط نا ميو ششيغط لآ حالم

 4945 ىروطلا ؛وح ىناروطلا

 موس تةيقوطلا 5376 فواعلا

 مون 5و١ نوفسيط م لال

 َْظ

 414؟ نطظلا 465 فئاراغأإ

 ؟148 ىروضخ 5 18 ضراعلا

 ١مج قشاملا ضرا ة١مو .ارسب . 1سوقشاعل
 جوخ ةماعلا مه4 بقاعإا

 م١1 سوديع نإ ماع وبا ريزولا 49 2 44 صاع ون

 مهر. , هال ةلماع ول منوم. سوال ايس نب ةلماع
 مس ةيناملا ةهقللاب ”هاتكللا زوما عبو ةةيماعلا

 148م هنباع 161 هناع

 1؟#4/19ءوع» ءلالز نادانع 1١١4 ىطبللا نيصح ن داع
 ١4 ميرو نادانع ىء» ا؟ا7/ نادانع لها بهدم
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 موال برمأا ةفل ةلج داومل ىئاحم ماعسربف

 1١١6 امملها ركذو هدد نادابع عقوم

 /1١1 نادابع راوج ىف ةريثك ىرق دوجو

 1١64 سابعلا 1١4 نادابع ءاماع

 1468 هللا نيدل رصانلا دمحا سايعإا ونا

 ١6 هللا دبع مقيإب ةةيسابملا

 او 2 #18 ىرملا قابلا دنع سار ىرلازطا سلا لادبع
 ميا ىمظعالا ىدتفا رابلا دبع 74م٠ رابطلا دبع

 ؟56 دوم نب نيسحلا هللا دبع هم ليلا دبع وس

 عبو 2 مس اوسإ دمج نإ هللا دنع
 نء مماج خبشلا نبا نمحرلا دبع 194 قوقربلا نمحرلا دبع

535 

 مم معربا لآ

 491 ريم قاذرلا دبع ىكاوكلا نمحرلا دبع

 491 ريهزلا كب هلا دبع 55 ديشرلا هللا دع

 ميه داور ىبا نا زيزملا دبع ماس 77 زيزملا دبع
 ,مج دوعسلا اشاب زيزملا دبع 406 زيزعلا دبع خيشلا

 كل
 اله ىئابطابطلا ىدتقا زيزما| دبع

 عور# نودعسلا اشاب لاف نإ كب هللا دبع

 47 باطملا دبع ونإ ماله ىناردنزاملا هللادبع

 اننا ندلإ ىحت رداقلا دنع 4899 ورج نب دمحم ن فاد.ع
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 برعلا :هغل ةلجم داومل ىئامم ماع سرهف همم

 156 نايالا دبع ضف ميركلا دبع

 174 ناورم نب كلللا دبع مهو حي ادبع

 ةوا/ ديشرلا نوره دبع 414 ىرايبالا احن ىداهلادبع

 ؛و١1 ١ »و ساطرقلا اشاب باهولادبع ال نئاو نإ دبع
 ١١8 رفعج نب نسح نب باهولا دبع
 الث تاربملا 715 ربعلا

 "14م ةدوملا م5٠ بربعلا

 وسال ا مالال امال ةيتع مالي هياتملا

 464 يبلع الا عودجلا ىوتع
 4مم رشبنإ هللا ديعنب نان مس ناهع لا
 ' موك ةحمجتلا 404 نيميثع
 ٠١5 ةلحعلا 4م لجون

 < 118 نودمسلا كب ىمدحت وا محم مالا ء الم ءابال نامجعلا
 ا فق ا ب حل

 مهدوجو لو تارارتشلا بارعاددع 54 دمت ناكس ددع
 قم مهدالاب فدصموو

 م١٠ مهدوجو لحمو تارارعثلا ددع

 محم كات عسع "ةيددعلا

 ك4 4182142141١ 18 1ال < 15 < ١5١ قارملا

 نيف نسا معوف منح كالو ااا اقف



 ه0 برعلا ةغل ةلحم داوم ىئام ماع سروف

 5542 44ل/ 2/2 16852 خال 2 .1.٠٠ روح موال مب

 141 1ال١ ىمجعلا قارعلا موال قارعلا ما

 البرعلا :هغل تاتش عمج ىف قافالا ماوقا راس ىلع هلها لضف . قارعلا

 نابع ٠١5

 ”ةيبرعلا 1١١5
 مما نافرملا ةلحب

 714 مانع ون
 118 ءاله ةركاسملا

 ١14 رودبلا رئاشع
 115 ةوامسلا رئاشع
 ؟ملإ كفع راشع

 مالا هعج وبلا ةريشع
 ماب. لعازخلا ةريشع

 548 تاطوسلا ةريشع

 41/١ تاخوشلا ةريشع

 17ا/بعك ةريشع
 الم كالام ى ةريشع

 4/١ طخاوملا ةريشع

 1405 ىموم اصع
 هبه نونأملا ريصع

 م4٠ بربرعلا

 454 ولياإلا سرع
 مي. © 1 سورمعلا

 ماب ريزملا

 راشعلا 17٠١

 ملم ةمير رئاشع
 مس نامدملا رئاشع

 40 ىثعلا

 ؟٠4 ةلافلا ةريشعوةئباع وبلا ريشع

 م٠ دلاوخلا ةريشع

 ٠١ ليشلا ةريشع

 1١1١الى ريفضلا ةريشع

 م6 رهلك ةريشع

 ءالا لادموبلا ةريشع

 اوه روعبلاو م ىف ةريثع
 ال ديدحلا رصعلا

 60 ]8 دوفصع



 برملا ةفل ةلجب داومل ىئاجم ماع سربف هى
 ت1 ص قال

 ؟ عاب ناطلسملا دضع 27 ىمليدلا ةلودلا دضع
 64م رطعلا موس طعاطملا

 اله. ةوطع م٠5 ةلطع
 م4 'ىلاللاباسح ىف 'ىلالتملا دقعلا ١69 ناولح ”هبقع
 441 تهيديملا رقع 441 مالو رقعلا
 ماي عومسملاو بودكملا لقعلا سوو م14 فوقرقع
 مجم تاديقعلا "هم زسلتع

 0 قيقعلا منع ريقملا

 "ه4 2016 ليقع م. ليقع ىإ قيقع
 اكد2 14821١ (ملعلا ةل 4م. ملا
 موه ثودحا تايا ىف ثروملاملعلا ١١ هحدمىف تاما. يملا
 موني رادملع مبا ,ودهتعو فحللاءاملع

 م ةهيسيخلا ىف مولعلا مسوبمو ناولع ديملا

 ع1 25٠ ىلازنلا دمحا نا ىلع مع ىلع

 م9 ىرفعملا ىف مهجلا نب ىلع وج ليرقلا اشاب ىلع
 ١م افسلا ىلع ١4١ فلخلا ىنع
 ه6 ىلازغلا نب رئاشعلا ىبا نبا ىلع م4 جاع نب ىلع
 م١٠ صيخرلا ىورلع 14:414؟“مىداهلا ىلع هرب ىديوسلا دمحم نب ىلع خبشلا 141 داوجلا دم نب ىلع
 0 قم|عامل هج نامت سواي 844 ةرامعلا



 ه١ برعلا هفل ةلجي داومل ىئاجم ماع سربف
 م96 1561٠١8 طوبضم لكوتامع هللا حتف لكوتامع
 ميد ساطملا ىولعزب ربع 2 غال زيزعلا دبع نيرمح

 4م ”«راممزإ رمت 116 ءردك جرت رع
 14097 رج مل/ صن رمح

 راس قاثملا 7754 9ةهعهأ ىمجالاواىمملاطش 1/٠ ىرمملا

 564. رابنع #17 ضرالا قانع

 #1 لوتملا 768 صاجنع

 وأب رجس سبب للك ولالا ةزتع 419 ىروحتع ملس
 455 ناونعلا ؟ طفقشملا

 44/6 ؟اا/ دجم ع راث ىف دجمللا ناونع
 ؟لو , 515 2 7٠6 مزاوعلا 154 2 14 ةزيلع

 71 ثيعلا ىلا بارعالا ءايقشا دوع

 ماس ربو هنوما "451582155 ىسعروس

 155 ىلع نب ىسدع 1١١١ فولمااردكسا ىدنفاى سبع

 ما رود ا5و5 سايملاىم وم نإ ىسع 5 ىجيندنبلا ىرداقلا ىسع

 موا ءابرحلا نيع 184 رثلا نيع هاب نيعلا 1١١55 ىسع

 مم١1 ىهذلا نيع مما ىبورد نيع

 مما فيطا نيع موع قثال نيع

 موال ةرومعم نيع ممر < جرملا » نيع

 منوم برجلا انبع موب حلملا نيع
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 برعلا "قل ةلجح داومل ىئاجم ما سربف 005 ١١
 وسوم ةيندعم هايم نويبع موأ رآقلا نويع
 مما قر هلكسلاب طحيلا ىنويع

 َح
 و61 اهلاف مي. زاف
 16 هامملا ىلمخلا ىف دارلل "هاف باتك

 موو بس بإب وو ء ل مله فارغلا
 5٠م. دادغب رسج نفص قرغ فه دفنت
 ْ ١84 بيرغلا مج قرفلا
 عرف لاو 6 7م ينزف لآ مبوب ”هسسرغلا
 مسبو 2.٠٠١ تالازغ ج١٠ هو ىلازغلا
 #٠7 وكسالغ ١87 بيصغ
 ماب هيلاوقلا ١7م ىمنفلا ريغو ىمنفلا
 مب ىلروغلا مو روغلا
 هه رييزداوغ ١/١ لوغلا
 مب نامزلا بحاص بيغ

 ف
 مري. < 7/ ىبارافلا ١1م ةروخافو روخا
 سريال ءايهزلا ”ةمطاق ١6٠١ ناسرف
 مو نتلاوومهسهجب نودمسلااشايللا# 1171 ةلعق ىنمع لعاف
 سحب ءووسر وو سوئافلا ولم كيد سويلينرك
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 #61 0 برملا ةغل ةلجم داومل ىئاجم ماعسرهف

 24٠2" 54+ ةلتفلا م45 ناقاخ نب حتفلا

 وح "هحفحفلا مو هل ينم 'ىثلا رك

 ممم ءادفلا وبا م46 ىرجملا محفلا

 مسج اج 2 02 او و مل اواو لج تارفلا

 نين تاسيم ناسف سل دعا كا

 مم؟ نانارفاا ها ل
 #١ دسالا قئارقو قئارفلا مو٠ غارف
 موو درفلا 1+ نيسحلا نا ىلع جرفلا

 459 كفصت ام دب درف 4*1 درفلا

 مه ملاصلا ريغوملاصلا نيبقرفلاباتك 22م٠ نوحلسملا ناسرفلا

 ؟50/ نرفلا ٠٠١ ( كولب ) هقرف

 مب ةراص كيردي رف عوم كب ديرف

 م09 سقسف 1١1 اغإب دم قيرفلا

 1١46 ىبمحيلا ىموم نإ ضايع لضفلا وبا ىضاقلا
 لوا نع ضيومتلاو ماغدالا كف 447 خيضفلا

 ؟همب ”هنكاس نوني نيلثملا
 مع ةجولفلا االو نالفلت

 م5ا/ رئفلا 1870 لجحنفلا
 451١ كالمالا ريدم ىدففاداؤف وأ ىرتفدلا ىدنفا داؤف

 151 ءام ةراوف 1542 155 ةراوفلا

00091 



 برعلا ةفا ةلجع داوم ىئاحم مط سرب ه4
 511 روباس زوريف ٠4م دادغب رات قدارلط زوفلا

 الو نيبليفلا رئازج

 ف

 0 7 00 مئاقلا م66 هيجل دنا

 ع6 ةراقلا مع مئاقلا بادرت

 ١498 ىددنالا دعاص مماقلا وبا 1و٠ ةيطراقلا

 ةالل6 14٠“ 4٠" لوطاقلا م11 ىمساقلا

 1م 1ةيسرافلا فاكلاك اهظفلو ىفاقلا 142 47 فاقلا

 مس ةلورلا لئابق ١64 ىلاق

 ١؟الءالال» ء و١ نابق مصاب دمج باق

 مامالا نبا بحاصلا :هيبغ هبق مول مالسالا تهب

 144 ىركسعلا نسحلا

 ؟غم موزحلا ناغ ىف هقرسو لت م.م ىمنغلا لبق
 منع هيب ع ردق 568 ( ىاومارت )دادق

 بيقاثال نيرون رف نيملاعمودق مود ىردق

 منالا/ رميحالا ىف

 اوه سنيطسغوا وا نيطسغوا سيدقلا

 موه تارارشلا بارما دنع -هباتكلاو ةءارقلا

 ةريزحلا خيرات ىف ء نيعلا ةرق نايك 41/٠ ءاملعلا ةهيرق

 4٠8 نيرّلاو قارملاو
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 هدم برملا ةغل ةلجم داوا ماع ىئاجم سرهف

 ميو ”همرقلا م١١ ىطرقلا

 مجاب 9١2111 هنرقلا من46 ضرقلا
 1٠١» تايرقلا

 "م1 ءكارع دا ”هيرقلا

 كا نقم نإ ناردبن شيرف 44 شيرك
 مما ىيوزقلا مي هنوازقلا

 ١مو ىنوزقلا ىومولا رقاب دمت ديسلا مهرإ ديسأا

 مما نوشوزقلا عمال ىيوزت لآ

 مريع ىوزقلا طم ديسلا رعش نم تارات

 مير ىوزقلا أ ديسلا سوم ىنوزقلا دم ديس
 4مو ٠ موو ساطسقلا موج !ماق

 سوا نيطلطسق ١ 16 ىما كل ىاطسق
 هز هفش "م ةيليطتطسقلا

 ١١1م. راصتلا ةيصق مس ةةصقلا

 ميل لس ةيخاشالا ناتسإ رصق ٠١١ سودا رصق

 ميعع : ؟مقي . م87 كلما رمصأ تخل رصق
 سوم ل معو ا ةهفيلحلا رمق 1١16 نوعلا دلاخ رصق

 ول قش صك #١7 نيريش رصق

 جال ةاوحالا لصق "18 رئوالا ريصت

 وويل عاتعا ممن جاي كاوا مت



 100010101 ااا برعلا ةفل ةلجم داومل ىئاجم ماع سروف

 05210 لا 2 فها نش ا ل ا! 2 1م ميمقلا
 466 دادغب فد ىلع ءاضقلا موه ءاضقلا
 وو. راطقلا دف فنجللا ءاضق

 ه5 نوبرابطق موجب سيو ةةعاطقلا

 312 ايطيطق م. قارعلا رطق

 401 لياشفقلا 4١م ةلِجد رمق
 سيو ءوسو دالقلا ىو. ىطققلا نبا
 مهيح سكعلاب وا ءاي ملا باق مل رمعلا ةةيالق
 او ”ةمحمم انيغ ةلءوملا نيعاا بلق

 ماير هلم ”ةيسراف اهج قالا باق

 موج ءاه ةزمملا لادا وا ءاه ةزءهلا باق

 نسم ةهيسلاملا :ةعلق وابو ءاب واولا بلق
 موس ركس :ةعلق ماب ىدامرلا "هملق
 مود ىدنعقلقلا مم# م18 26٠ رقص ةهملق
 ه5 جنلق ؟هال نادملق
 هج نوينارتنق ١مم نيف
 موو 2 م٠6. ”هنروقلا هج ةهيراطتق
 ٠58 ةلوق م١ نيروك
 ١مم ريوقلا ١٠1ا/ تاوهت
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 هال برملا ةفل ةلحب داومل ىئاجم م١ سريشف

 44 قفتنملا نإ سيق "ع ًاينارصن سيق ىثعاناكله
 ُُك

 ١مم وراكلا م ىناتناك نوبل
 سما 57 5 0

 نوال سم س٠؟ يع ىلجدلا مظاك 458 ىرزالا مظاك

 ءالذ' عا

 مايل ال6 711/6 ةةيمظاكلا
 مم. هبراحم ىناك 19 ةثلثألا :هيسرافلا فاكلا

 408 ىسبع ىروخلا ناملس لماك روتكدلا
 ميو تيربكلا مسي ءادبكلا

 هد نويرايتك هاب تاشييكلا

 موب ب 1/11 اول هنا هلع مو البرك

 ةالم هد مز5 246 خركلا ١49 جركلا

 ؟:5 زوريف خرك موج مآ صاس خيرك
 هو مدرك هد ىنادرك

 مهنم ةهقوصتملا امسالو ءاملعلاىلا لاؤس ؟و6ه كركلا

 184 نييلمركلا مدق صوصخب
 485 همراو ةمرك مجم ةمركلا

 هد ىنادزك ؟عاب ءاشنمرك

 منن اخمال ىرسمك هد ىنادسك
 001: ف واعإلاو فوكلا نور كسك



 برملاةفل ةلجب داومل ىئاجع مط سرب 008 ١
 هو نوينارشكلا هج نوينادشكلا ,

 ١و١ لثك موب كشك
 "4 بك 45ه ريغ ثيمو سأد صك
 سوو نار همك ١مل هيمكلا
 4:2١ ريكفكلا ووو لفكلا

 م0٠ صالك مهرب :هتدالكلا
 موس لوما“ هومز نوينادلكلا 1 ٠6ماب :هينادلكلا

 عالة وال كلكلا هال :هيدلك
 ىهو هكرتلا ملكلا 456 للك
 مج ”هيمظعالا ةيلكلا ع6 هلك
 هد نويداك 141 ”هيراديلكلا
 ملم ةهناتك م46 تيدكلا
 هنوينارتنكلا 65 نويراتنكلا

 1١ جنك م. نويراينكلا
 »سول اراوك ٠49 تاهاجنك
 46.٠ ةرامالا توك ملال توكلا
 ٠6١ نويبانوكلا ١م ةهنش توك
 ٠6٠١ نويناثوكلا مج١ ىاودلوك ربود
 ١م# ةروك م٠ةدوكلا(رومام)
 قيال ي|عمو ةفوكلا 9500 شر وك ”هنيده



 ها 2 برعلا ةغل ةلي داومل ىئاجم ماع سربف

 ١١ - م نويرصبلاو ( ءاملعلا ) نويفوكلا

 ال4 < 15ال ءكحا « 1١1التيوكلا مى اينوك

 هلك 224652 16ه سوا سس سب اوم كو

 م٠4 سوفا عة تيوكلا "هيلك

 "11 سرك 18مل ريوك

 اال راروب ريك و1056 ا شريك

 مم شريك "116 56# سريك

 م1 نويرامكلا ما كاك شك

 ل

 ة5؟ نال م1721“ ةواؤالا

 186 عماج ىللال ماس ل ىكلساللا

 ١6١ ذوال اها دوال

 مما بابالا زو. مصنع سرانوال

 799 تارارمسثلا بارعا سابا

 1/٠ نانا هم. قبا

 218 شا 14 اميودت عفانم . تاغثللا

 مم هيقرعثلا ةهيكريمالا هنحالا ةلع

 465 ناسا ؟هم دحل

 48غ مدلا ةهعقل 465 قدصلا ناس

 1١5 اهنيودت عقانمو تانغللاو تاغالا
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 برملاةغل ةلجب داومل يئاجشل ماد سرهه ها
 461 برمعلا هل 14ج ثيدحلا "هل ىف باتك

 ىف عطاوقلا ريطلا رئاسو قلاقالا ماب دادقب ”هغل

 م94 قارعلا رايد

 ما/# عملنا ٠١ ونكل

 م ندنل املا ةجنل
 ماب حول 7٠م ةريغصلا ندنل

 ماب ةردنول مور حولا

 ١١97 يرق نادابع ءارو سيل ؟عم ارو

 ؟هم ةبللا 855 شيل مجوءب وو ىلمركلا سيوابالا

2( 
 1١م2 طوال سو ”هعئاملا محي ةرفدلا ءام

 م11 1[ رام عوال دامر الا راثلا فلخم ام
 ةالح 19 2 14 ةذوحاملا م1 تايرجاملا
 ١ ءايماس ىف مويلا ىرب اذاه "و ايدام
 ميم ىناردنزاملا هللا تهبآ ةمل ونال نيدرام

 1١8468 نوينيسام نسيول معا ناذبسام

 44 28م5 كلام ون مارب ةعاملا
 مسج 7.4 ,وح 2 مه نوماملا

 مسج ةهيوناملا 718 وسوتشنام

 ةة# 2114 حأبصلا كرام مجع ,؟51 رتسيام روتكدلا
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 «الا 0 برعلا :هغل ةلحب داومل ىلا ماع سروف
 م49 ردم لاله مربلا ىف ةئيدحلا ىنابملا
 ماس قربملا 1١6 ةهقردبلا

 رمح ذلأتملا 46.٠ قارعلا وثوم
 الآ ةفحتم موم 211١ فحم
 مم هقفتملا وا هفيتكملاو ”هفهكشتلا 77 بعتم

 49656 شحوالا ؟11ا/ تارفلا نكم

 مول اا وو و كاكوتاا كول *١1 ءكمميءوع لكوتملا

 بالو ةهنولثم م44
 م04 ثم مو؟ ”هيلكوتلل رصقلا

 ملأب :هيوبنلا تازاحملا 49 بيلملا
 ١47 ىزاريشلا ىتت دمع خبشلا دهنلا

 ماللع ةيلاطيا برح صوصخم مهواتقو فحتاا ىف ءاملعلاو نودبتملا

 ؟484 ريغصلا رجملا ؛و؟ فدحتلا ودهتحي

 4592 451 لمجلا مجرب ”هشحلاو شحم
 1441 كب ديجي "178 لوحي
 رداونلاو تاسردالا ىف « رابخالا ةيصاسمو , راربالا ةرضاحم باتك

 1١6 ىزرحلا ١1م4 رايخالاو

 46م هتاكرشو زواك ناف تربور لح #49 شرح

 4194 ةنيوملا لح »#1 "هتوملا دوجو لحم
 ىو مت ديسلا هم دحم



 برعلا ةفل لج داومل ىئاجم مط سرق 2 هالا

 ا1مل/ قاحسا نب دمح موم دمت

 م1 ىشمدلا ىمساقلا ماس نإ معاق نيديعس دمح نب نردلا لامح دمحم

 دمحم خيش هيك لا ن دمحم خيشلا مس نسح دم خيشلا

 517/5 ىدٍسزلا ىني-طادم نب دمحم ديلا مب# ىثمقلا نيس>

 1 مو. ىطاشرلا دمحم ونا خالة ىردلا وا ىرودلا دمج

 ملأ رافصأاا ىدتا ديشر دمحم ساب مكحلا ىدفاىدش ردم

 4514 55١ ىب.شلا اضر دمحم ما ديشرلا دم

 194 ىعابسلا دمم نأ اشاب ىز دم

 ٠4ا/ ىوامسلا يهاط خيشلا نادمم

 عمم ىدحتاا عئام نب زيزعلا دبع نب دهم

 مام ءام باهولا ديع نب دم 1١59 كمل دبع نبا دمحم

 ١16 ىءيصعلا دمحم 41م ءديع دم

 1 مجم ىميضعلا دبع ءاش ىلع دمحم ديسلا

 مع رافصلاب ريمشلا ىلع دفع جاجلا 541 هاش ىلع دمع

 غا/4 ىرودلا بطلا وبااهءزود نإ ناخرف نبدمم

 444 طابلا نب دمحم نب دحا هللا دبع ونا خبشلا

 ماله ىئاسارخلا مظاك دمع الملا خيشلا مالسالا هم ةافو

 ماس ىدزيلا مظاك دمع بال ىئايطابطلا مظاك دمع

 سوو قريش ىدا دمع  م»#» ىناشاكلا دم ديلا

 6و ا رصتنما دم عالالا لعلخ اللا دمج



 م6 برغلا ةفل لجن داوا ماع ىئاب سربف

 مجأ ىدنتا ىداه دم 51١ ىفترم دمحم ديسلا

 37 ىناعلا دم م١٠ دلاخلا رزو دمحم

 ؟ماء2 154218“ 1582151 19٠ ةرمحلا

 106 ردْنباشلا لح دومم مع دوت

 4152 90- ىسوللا ىدنلا ىركش دوم ديسلا

 ٠و ”دومجلا 491 اشاب تكوش دوم

 514٠ ىناليكلا نيدلا ىحم 144-2 ىبرع نب ندلا ىحم

 امه ىنوزخي سيل ءوجإل راتخلا

 ١117 اغاب صاخم 408 سما

 مكه نيرحبلا ىف سرادم مصاب ء م11 نئادملا

 ازعل ؛ ىو اغا تحدم 1417 ءايماس سرادم

 49 دادغب ىف ناملالا ةسردم ؟4غوم ةهيلاعلا:ةيمظعالا ةسردم

 418 نطولا ةهسردم ا/ا/ ىليثارسالادهامتلا ةسردم
 515 ليخدالا نايلس اهبحاصو ضايرلا ةديرج ريدم ما عقدملا

 مالال 84 اهنيدم 71 ؟ةطسدملا موو نيدم
 موب 2 عوز عوج عمم مالسلا ةنيدم

 ١و0 سكورب باذم م1 راذملا
 491 اشاب تكوش دوم قيقش كب دارم
 404 طبرملا 14+ ءارماس رباقمو دقارم

 "0 ىطت م مسالم عيرملا
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 0100111 قولوا اراك اشتد 101317 د وكمل برعلا :هفل ةلحب داومل ىئاجم ماع سربف هال
 448 ثويملح م 1107١ ملا جم

 ١48 ىماملسلا دمحم ازرم جاحلا هدم

 ممم قوزرملا عة ةزرص

 446 ححرملا  سو»# ىبام رزكياش خودرم
 سوو ٠6 عقرملا 401 ةافرملا
 4 نس سم امو :هيقوصلا ”ةمقرم

 مال خدوم ١٠6٠ ورم

 2177 2 545 هزم "47 مص

 عمه ةلباسص عة ءالو نودعسلااشابدي نم
 30 ميتمللا نكاسم ١وأ دعاس

 م48 2 88ج عماجلا دجسملا م. تايصاسملا
 مى ٠ ةرسسملا ١78 ناملس هدسم

 هإ دهرسملا 5:4 حرسملا

 موو طقس مما ١+1 ىدوعسملا

 4504 ىرادلا نيكسم مو ةهتكسم
 ا14ا/ سم القبي طلسد

 م6٠ عويس 417/ شرق نب لسم
 ل562 هو لءح 2 ١٠ه بيسملا

 ؟134145 حيسم دواد ىدتئاردتكسا 148 جيسملا
 مارس ,؟ام2 .8٠ وم ”هقراشملا موأ ةراشأا
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 ماله  برعلا ةفل ةمح داوم ىئاجم ماءسربف

 145 راونالا قراشم باتك سا داقتنالاو "هفراعملا

 4016 46٠ برشم 7417 باخشملا
 ١ ةاكشملا 150 قرسملا ( ةل س١

 4م , 1؟5 بلاط ىبا نب ىلع دهشع
 ؟الإل طيوسلا كب دوتحو نودعلا كب ىمجت ةحلاصم

 844 جرادوبلا ةريشعو مال ىبب ةريشع نيتريشملا ”هطاصم
 م1 ؛ 8 جفرملا حيصم خبشلا 481 قرششلا حايصع

 4ؤ1 دادغب ىف ىزيلكتا فرصم سوق ع 77 رصف
 ا يناشاكللا ناعصم خيشا غ9 ىفارلا قداص قطمم

 4652 76 تاكحضملا ١١ال اشاب ىرون قطمم
 ماهالا نعيذلا ىف ء"هفينملا بلاطملا 7971 ةراطم

 16١ ةفيلح ىبا

 ؟5ا/ مالسلا راد "ةعيطم ١4 علاطملا

 ؟ةيل تارارششلا بارعا دنع رطملا
 559 ىزرطملا ديسلا درع نب رصان حتفلا ونا
 558 ىزرطملل ىررخلا تاماقع حرش

 مم١٠ عومطم مم بلطملا

 44 نويبيطملا 401 ةحفطملا

 18م ةريطملا 89"/ ريطم
 450 ىروباميفلا رفظملا نإ نسحلا ىلع وبا ذاتسالا
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 برعلا ةغل ةلحب داو ىئاث ماع سرمف هاذ

 موج ”هيبرعلا ةغالا ىف :ةيماعلا محاعملا

 عالم زتعملا هللا ديع ونا

 موس زتمملا

 وابوي هء714 ناعم

 سم6 لقعلا ىناعم ةلاقم

 مه ةلزتعما

 #١1 ١5٠١ 'ةأك١١ خ6 مط مصتعملا

 سيب سوبا , وما عوو ا وس 2 يوم ا”ؤإ 2 ٠:” احح

 سابا هللاب دضتمملا

 الاء 4م ءايدالا مدعم
 سابو ىدألا قورعم

 رسوب قوشعلا

 ةا/و -ةطقم

 18٠١ ( ةههيربق ) لمعم
 جالو ولؤالا تاصاخم

 سمو ذادغم

 موب , ممه نادغم

 واله طغملا

 و5 ةزافملا

 ىو حاورالا حاتفم

 "م١٠ لوتفنم

 مو ت.هىف ةرغملا

 ١و ”هيئادلكلا تادرفملا

 مح دمتعملا

 48١ه ىوسوملا دعم تن نيسحلا ندعم

 86 فورم خيشلا

 اله طعما

 ؟ هم هقلعم

 ىرومعملا ١4

 مهو دادغم

 سول ءمو٠ مادقم

 موب ناذغم
 واله ةهطغملا

 حمس حارلا حادتما ىف ء حارلا حاتفم

 ؛ة* قارعلا شتفم

 188 ةرذفم

 4و6 قارعلا ماوع تادرف»
 رفصفم 79٠6
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 هالا/ برعلا ةغل ةلحم داوم ىئاع ماع سرمف

 "132 754 ىريرخلا تاماقم 511 ىلفملا

 ٠١4 خيشلا ةريقم ١ 4ممظعالا مامالا ةريقم

 مجال سدتقملا( :هعبطم ) عاو < جاو تقلا( ةلحب )
 ١ برعلا "هل ةمدقم 11١9 فاطتقما ةلحم

 ام كل مكاو عئقملا نبا

 417 تايليئارسسالا ثانالا بتركم 74+ رديوهلاىف ىلها بتكم
 ديدجحلا ىليئارسسالا دهاعتلا بكم

 الشب نيةتاخ ىف مالم قوقحلا بتكم

 مب سو دفكملا
 امس ناملس الملا

 ناتام ١6٠١

 فور عماملا

 ميك د 1552158 159/١ هوللا
 موأك ماس 14 حباملا موب ركل هبولملا دج

 مسج هيئاثملا فرغ ”هيلاذملا

 +*عم حاتم 144 "ةيغاطلا ةانم

 ؟16مهملافشاو ةدئاشرلاومزا وعلا لزانم م4 ةرذانملا

 مومو رراخملا م56 ىتتماو ىماحلا ةرظانم

 ر 1٠١ حييسملا الك لكوتملا نب رصتاملا دمح

 ااه تهيذلم ١؟م يحورحنملا
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 برملاةغل لحب داومل ىئاجم مط سربش هال

 11 جفتللا 1١ جفتتملا
 ءكاا2١ ال8216 17 2 11 قفتنلا 144 رظتملا
 02 ا تسلا نحل د نم كفل اذ ند كادت
 5246 ممل /ذؤكا١ 2 ذك
 4462 4خ هقفتنم 46 قفتلملا وْ
 مالا نالحتم ١م 4؟ كفتللا
 ليخدلا ظفللاو اعلا تودنملا ولو حاملا
 ممم دادغب ةهغلوف مدع رذملا نبا
 ممق روصتملا هنيدم موا , ممم روصتملا
 68 وم ١م 2 ةاروقنلا
 مس ىجوتملا اوس ورراوذلا
 ملال اهحيتملا ١و رايثللا
 77١ جردجهم 5 ريثما

 1و ريجيوم مد ليليم
 ١45 2144 ىدهملا مه محب نوسكم روتكدلا
 مس ىروزذلا ىدهم ديسلا "41 لضافلا ىدهم
 جالو طشاوملا دحسم 144 2 #11 يدهملا دمج
 مويه باوم ٠٠١ ةيلويهصلا سسؤم
 مم [ كيلام زرلاوم لوب قم عمج ىفاوم

 مم ىئاسنلا تيا ديم نأ ىمو* مو لجو
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 هالو. برملا ةغل ةلجم داومل ىئاجم ماع سربف
 مه :هيءالسالا تاعوسوملا باتك

 ءارله 2 06 2 هز هال لصوملا 181 ىاكك ىشوم

 ١مل أطوملا ففي د تكا افك

 "#7 ضموملا ١9 ١6.٠ ناتلوم
 م.و217ىوغللاىوحتلا ىدادغبلا فيطالا دبع دعونا ندلا قفوع
 21. ”هيسيكلا مقوم ١6٠١ ناقوم

 418 ىحابوملا مهارإا محبو ىنالوملا

 145 ىزاريشلا نسح ديسلا ازريملا #١7 طفنلا ناديه

 مه ىماملسلا نيدباعلا نيز ازريملا

 عمم ىئاسبطابطلا ىقث ىلسع ايم
 ١4 ىماملسلا دمحم ازريسملا جاحلا

 141 ىزاريشلا ىيسلا نسمح دمت ازريملا ديسلا

 ل

 ١مل ةلثان عالج اهقئان ضرا
 1١44 ديز تنب ةلثان 1مل. باذ تنب هيئات

 زوو تهيجانلا 147 لمس تنب ةلئان
 مول تههلاتلا راتلا 171 نيرحبلا ”هيحان

 148 ءاش نيدلا رص مم ةليجراتلا

 1١45 هللا نيدل رصانلا 719 نودملا رصان
 2 1 1 1١1١ اله( وأ ء وه ءاو#عبته رمصاقلا



 برعلا "هتل ةلجب داومل ىئاحث ماع سرب ١ هرم
 ٠ 2*0 5551 2 1١5 لم 2 اه

 ةلودل خم رانف :هيناهملا بكاوكللا مظان مالح <11 اشامظان
 /4٠1 "هيلملا 4494 2« "04 كيهان

 هم قارعلا طب ا طبللا

 موي ليوبل سوم سري ناهسلا
 ماد 2 روم, منه رصأ ردكو ب

 10 سي سال تمن ناش اف ا
 54 دجم لفا ةراجم د دحم لها قالخا

 دم دجمت للها هعارز مو, 64 + ة#عسجم رايد

 1١ اهدودحو دجم مقو» 55 دج لها :هعاتص

 464 ةهيدجم هن ءاب دج دالب ءاوق

 419 ىناتسيلا برج 414 دادحلا بيحب

 مه4 نارجت الا ىدجت

 نس 2 نبال 2 الو 2 الو اال 2 1682141 بففنجتللا

 الع ء 76و تحتلا 444 مرو 2 مس

 هج ”ةسروالا تاسفللا ىف ثحتلا

 1442 #14 نوناغ سجرأ سري ذن
 منهم نايس رب 1١868 نابدرنلا

 198 ةرصبلا لها دنع مالعالا ىلا بسناا

 14 روسنلا بصن 414 يناتسبلا بيسن
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 هما برمعلا ةفل ةلحجي داوم ماع ىئاجم سربق

 هبال نيبيصت 418 ىرروهلا رصن
 1.9 ىداقتلا ىوغا ىخمرات رظن 1١417 ليش نب رسمغنلا

 "ةماعلا دادغب ”هخل ىف هما ةرظنا م١ تالياصلاىف ماع رظن

 هم دجت دالبل عادو ةرظن ١و 2دكح

 ٠٠4ا/ تاحفتلا مو. ”هطاقتاا

 م٠ ىفن "114 ١5 دوف

 مس امم« مالا تاقبط » باتكع بط دقن
 عؤا/ سوم ةيبرملا ةهقللا بادآ غران باتك دقت

 "هم قعأ سحب ”هطقنلا
 مابا ىمول الا نيدلا ريخ نامعت 746 ىمظعالا ىدنفا نامعن

 ١غ طساق نب رغلا اله ميمنلا
 16م هسيا هن 5: مباب ”ةملم
 م35 برملا باسنا ”هف رممىف ؛ برالا ”هياهن

 اذا ءلالإل 2 )95 ريشمع رم 454 هغالبلا جمع
 1م كابحلاوا جابحلا رج ميس |يسمان ره

 مالو ةهيئيسحلا ره ١م نيدادحلا رهن
 ١١٠م ىجيعدلا رع 4875 رفحا ربع
 ١74 خبشلا رهن 48/8 ىصاصرلا رمت
 ها فارغلا رن منو ةيىصاعلا ره
 د ْة 8 ناورهملا م61 سقسف رع



 برملا ةغل ةلج داومل ىئاجم مط سربف همك

 مم ليثلا رم 1348 بوهم رهن
 ماله تيوكلاىف معلا ةهنممم 178 فاو ره

 م٠ ميلي "ه8 قم

 ١ ؟4ىئاشا اىرهاقلاىحاوتلا نامعنإ ىلع نإ نسح ندع نيدلا سمش

 48ه رداوتلا مس تيوكلا ىحاوت

 ميه ةرونلا ماب جونما
 4ؤ1 ىدتقا ىروت 1/8 ىدوتلا

 مم هكدلوت

 هه

 موس ةيسرافلا ظافلالا رخا ىف ءابلا

 م41 ىئوراجلا نفل طقلا ىمع نوراهاا

 409 فام دبع نب مئاه موو مشاه نإ

 1202 غروبماه مب ىعازخلا دم نب مئاه

 ؟الوء 155 ىئاتسروشلا نيدلا ةده 4146 ”هماهلا

 مالم شبملا 9# ىداهلا دبع خيشلا
 ؟61 نيجملا "ل 73175119٠9 ممته وذ

 ١٠م ىواره موو داده

 للم ا 1 سالءلمو لحم اؤع وح امال 11م ىلا دلفستره

 ةديصق حرش ىف «فوحقلا زه باتك لكل
 00014 فوداش ىبا



 «م#  برملا ”هفل ةلجي داومل ىئاجم ماع سرهف

 "ج1 نان“ اوه دمعنب ماشع رذملا وأ
 مول ةنودنه ممل :هتادنه

 41 8.موسلالهلا ةلي مم امست وه

 مجم روهلا 78٠١ ىريطملا لاله

 441 ادنالوه 4.هعوم ركالوه
 ممع ىدنملا ملل ةيءوالو دنع
 406 ريبكلا روهلا 16 ”هيدنهلا

 ؟457 رديوملا مم 'هيشلغ روه

 "مس مدقلا عراتلا ىف تيه ركذ 764269 تيه

 760 اهدودحو تيه مقوع ا ”44مءا49 اهداعمو تيه

 معماهتءارزو اهضراو اهؤامو ترهءا وه مو. تيه حلم

 اووى ل9 .بحب ةضييلا 76م ستودوريه

 156 لكلا مجسم ون لكه

 و

 151 حاير نب مهاربا ىداو مومس وأرسل قئاولا
 و١٠٠1 ناحرسملا ىداو "هاب دسالا ىداو

 ؟ه19 تارفلا ىداو مم مالسلا ىداو
 يقام ديسلا ليعامساىبا هداز ظعاو عةسوس و سيجءأ هم طساو

 لوف ىيسللا ىروت
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 برملا ةفل ةلمجح داومل ىئاجم ماطسرهشف 44

 ١ةةةيناويدلا ”همقاو

 مم6 سبلاو

 مس مولا

 4805 نادجو

 957# ىدحولا

 موه هقرو

 ىريزولا 1177٠١

 مع ءاش فيصو نب مهاربا

 744 ءاحضو

 76م طو

 عوعولا ,7/١

 419 نكي نيدلا ىلو
 عمو وماء م ياهولا
 117 خابسيو

 "م6 اا

 م6١ يجزايلا مهاربا
 14٠ نيسابلا نوسحديسلا

 معو ىنلاو

 1711/1 ىواولا
 موج مومو نآولا

 ماو لصافملا عجو

 م4161 ديحولا

 سوم ءاكرو

 ؟1٠ راطقلا فسصو

 مس ىقيصولا
 عمال ؟ةقييطأل اهعوضخو تاغلالا عضو

 465 نطولا
 ١7١ عاوعولا
 ةىدحذ وِساهولا

 4195 ةدهولا

 وى

 44١ نابايلا

 ماو ”هيجزايلا

 141 ليوس تنب توقأي
 14424177 ملا 4*2: توقأب

 04 كرا يك دونكلا مهم ةءاوفلاةدإب نا ىحم



 هرب 2 برملاةفل ,ةلجب داومل ىئاج مط سربف

 افراي جدن ر بلا

 ورب :هيديزبلا

 "و6 امم

 موو نولا

 2141١ همساب فت

 ١و1 هيوسام نب انحوب

 419 محز سجرج فسوب

 ٠09+ حبس بوقعإ فسولإ

 165 مريدلي

 موج دل

 ادق“ 151146151288 ىبوقمللا

 فشا11ك 1 ال

 عةيىومب ةماملا

 بععمج ءافشلا عوش

 81/7 دادغب دوج

 218 كب فسوب
 ميج, ىلهركلا سيول فسوب بالا
 ه4 قارعلا رايد ىف معلا "هظشإ

 امو ةينوي

 « ىئاجهلا سرهفلا اذه بيئرت ىف ريخأتو ميدقت عقو دق ( هين )
 ةلحت ةرادا بلاك ميهرإ ىدنفا قيفوت بيدالاباشلا وهو همظدم نال

 هآرقلا ايا ةرذمملا ةرذمملاف « مظتتلا اذهب دبعلا ثيدح « برعلا :هغل
 ,.ماركلا
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 طالغالا ضعب حسحصت همك

 هياوص طاغ رطس "ةحفم

 اهنلانغ اهباا نع 14 “/

 نوكي نكي 0 لإ
 ديز ديزي نسان 37و فلآ

 مهرودص مهردص 9 و

 قفتملا قفتللا (رطسلا رخاف) 5 1:6

 موني نا ىسعو موي ىنعو 0 7
 ةرغصم ةريبخ عومج تاريخ ونا 14 دا

 ةريحج عومع تاريحج ولا . ةرجم

 ةرحج ةرغصم

 داز نا سما داز ما . 11

 نارصاالوا --نيمماالول 56 ٠

 ادحاو دهبعاو دحاو ًادبعاو 13 ٠
 رن ووذ منع وذ 5384 ١

 اعئار اع يمص لل في

 ”يوسئرفلا هيواسنرفلا 7 ١
 ليق ديعلإ اني #

 ةراو' ةرارتا 5 ٠

 دادزت نا ىلع دادرلا ىسمف 1 مب
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 هدد طالغالا ضعب حبحصت
 تيسسسسسسسس سمس اا

 هاوص طلغ رطس "ةدفص

 راصتنا ىلا 2 راصتنا ىاو 5 2

 مهلابل تاع مهلاب ىلع تنع لل 5
 1107ج0هز 6هين غر وه 11606 هميغوه 8

 مهضمل مظوعلإ * قب
 هيوسئرقلا  هيواسنرفلا 15 ٠

 قرفملا ناخ وا بلا ناخ . دازا ناغ 0 033

 ةلحلا قيرط قرفم دنع عقاو وهو

 ةيدومهلانود وه (دازناغو) البركو
 . ةعاس دادقب -

 نوكت ناىسع 202 نوكت ىسع 5 10
 طيوص نبا طيوح نبا 6٠و15 للي

 1١١14 ص ىف كلذكو طيوس وا

 هعربس ىأ 2 ةةعرسس ىاو 5١ لذي

 مظع ريغصت  مظع ريغصت نب 1
 ىزاريشلا . 0 ىزيربتلا لد 11
 ذالوفلا نه رفصالا ساحنلانم 0م لذي

 راوتالا راحم هياتك ىف ىسلجملا لاق : دز 2

 11٠١5 اهنس ىفو د هصخلم ام !اله:

 ىلابللا نم ةليل ىف مدخلا عضو .... ”هيريع
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1١15* 

14 

 هلحم ريغ ىف هضورلا لخاد ىف ًاجارس
 ضعب ىلع رانةليتفلا نم تطقسف« دوهسملا

 باشخالاو شرفلا قرتحاف شرفلا
 كلذ ريخ لصوو ... "هسدقملا قيدانصلاو
 ....( نيسح ناطلس هاش ) ناطلسلا ىلا

 صيصرتلا ”هباغ ىف قيدانص هع را ماكان سماق

 فذحم ىبتنا « كبشم عررضو نييزتلاو
 . ةراملا ىف فرصتو

 ترظنو«ىلبقلا مرحلا باب تلخد اذاو : دز
 نوكحي ىذلا ىلخادلا هنكر ىلعا ىلا

 كنيمي. نعو لوخدلا دنع كراسي نع

 : هصنام بعذلاب ًابوتكم ىرت 8 جورخلادنع

 ”ةعانصب فيرتشاا مرحلا اذه لمع مت دق)

 ًاضياىرتو(ء.رامعملا ىداه احلا (اذك) لقا
 مقل ًابوتكم ةروكذملا ”هباتكلا بنج ىف
 دبع هبرىلا ريقفلاهبتك ) :هصن ام ضيرعلا

 ( 1951 تنس ىف ىداهلا
 يجراخلا قاورلا طئاح ىلعاىفئرتو : دز

 60:6 يوي يألا ىناشاقلاب ابوتكم 7 ) : هصن ام ضمالا ىناشاقلاب ًابوت



 ه١1

1.4 

 م١66

 م١

169 

 1ا/

 اك4

174 

 الا

6 

 ففي

 اففأ

 ركس

15 

55 

1 

 16ه

١١ 

1 

14 

7 

 ذر

1 

 ه4 طالغالا ضعب حبحصت

 ةاوط طِلغ
 1117 ةهلس هلمع

 داصلا رمخو دالباا رمثو

 ىلوس ىلوتي
 عبطي نا ىسعف عيطت ىسعق

 ليس ليسيلاقفوملا
 اوؤاتسيال نا نوؤاتسي ال

 هيو ناتيقو

 ناتنذئم نادم

 مهدوجس عضومىف .ةل.ةلا "هبجيف
 اهلعنيدحاسنواصيو .اهوحن نييجتم نولصيو

 انافش ”ةنافش

 اهيف هف

 بترلا بّرلا
 هلثمو ةلثمو

 أرقا ًارقا

 قارعلا قارعلا

 ىدو ناي دو نبا اب
 ناوربقلا ًاضيا ناوريقلا

 كانو واع 7



 نحال

 ممل

 و
0 

 انادي

 انيفف

 طالغالا ضع حيحصت

 رطس
 1١

 اذ

 هباوص طلغ

 باهسالا.لمملاريصقتل او ل !باهسالا

 لخلا ريصقتلاو ىلمملا

 انداؤف اناد“وف

 شروك شريك ةرضاح

 قس هع >2: سياح

 ةردتسملاك وا ةريدسملاك وا

 لاوش 4 لاوش ع

 او اقلك
 سمعلا رمقلا
 شح وا ةشعح وبا

 ليجد لجدلا
 اونما اوعنما

 قرشلا صاصرلا ددص فهك ىلعايفو: دز

 دمحم )نب ( مساحلا مامألا ) رب فرعي ربق
 لت نع ةرابو وهو . ىرودلا ىا ( ردلا

 ال ابرق نيرتم هعاشنا غلب راجمالا نم

 هبراخم هب راجا
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 هوا طالغالا ضعب حسحصت

 هاوص طلغ ' رطس ”ةحفص

 ءالوا نحب اذ نحت 3 3

 ريخاويو ريخاوا , ريخاوا لوي 3

 اؤا؟ را 1 ول؟ ناسي 4
 ماقع اقم م ٠:5

 مولممو ولعمو . 2

 حمارقلا حئارغلا 1 3

 ةمحملا اةميعلا 1 ذل
 نورقلا نورفلا 00 فلي
 مهردقل مهردفل 0 3

 نرقلا نرفلا ل ا

 ةعم هع ٠ قفل

 مهنا معا 7 2

 سابتقا سابنفا 1 ١
 موعالطضا موعالطا 3 5

 نيقاتا نيفلت ذب 2

 فر اهم قرط ىلع اهنم لي 2
 غيص . حمص ٠ ففي

 مهنوقو بنجيف مهل مهفوقوي 51 2
 : ندا 0

 1 6ع نذ



 ه5؟

 "ةحفص

1 

 فيان

4 

1*66 

154 

25 

 فيت

 ففي

 فقل

 كيذا

1845 

 هبا ود طاغ رطس

 ”هلقتم هلأ 5

 مايالا ءايالا ندا

 ومساج مماج 1
 ربا وشما اوتئما ٠

 ماركلا اركلا 4

 ايزش اهدقف اذش اهدقف ١
 دادق دادق 08

 ديدلا ىبا نبا ديدحلا نبا ١

 هيصيططلاو 5ةعيبطلاو ع

 مساقلا ىا( مساجلا ىباب ) هتونكيو : دز دب *

 ريق قئاقد سمح هفاسم ىلع هيقرشو : دز ل
 لها معزإو (صفح ىبا رم ) ري فرعي

 .ةعبسلا هارقلا دحا هنا رودلا
 ريم ورم 7

 وفلت اهفلتخم أ
 ءاضقلو ءاضقلاو 1

 ”ىراسقلا اهل هيثاي ةيعبط ىرخاطالغا ةلغا ىف عقو دقو ( هين )
 . جالسا ىلا جاتحم انف ةعلاطملا دنع
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 برعلا ةغل نم لوألا دلجملا عبط ىلع فارشألا يف مهاس

 يشيرقلا نسح اضر ديسلا

 بادآلا ةيلك  ةييرعلا ةغللا مسق يف سردملا

 دادفب ةعماج
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 هتاوأمقا 0و
 ماوأاتدعم 00081 انالاا/عمكا197 0ع ال ءكلاوخال



 ا اهنلق 7٠ رهلا

0 
 ماا 0 ةفاطلل ا ل

١ 

9 

 ُ "ا
 : 1 ماع


